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KLUBBENS LEDER
For oss som har levd en stund og har hatt bilen
som hobby fortoner fortiden seg nærmest som
et mareritt. Hvordan greide vi oss? Hvordan
fikk vi tak i deler til det vi skrudde på og infor-
masjon om hvordan en del skulle monteres?
Som “hobbymekaniker” brukte jeg like mye
tid på å finne deler og informasjon, som jeg
brukte på selve reparasjonen. Samlingen av
delekataloger vokste, og øynene ble store og
våte av å lese tykke telefonkataloger med liten
skrift. Det fantes dyktige håndverkere å spørre,
men det var sjelden de hadde tid til en klønete
nysgjerrig guttunge som skulle skru selv. Vi
hadde telefon, men det å ringe rundt i “hytt og
pine” skulle ikke telefonen nede i gangen
brukes til, må vite! 

Det gikk ofte galt, bolter ble skrudd inn der
gjengene ikke passet. Hammer og feil verktøy
ble ofte brukt. Store sår på hender og ødelagte
deler. For en tid! Men du verden så lærerikt!

Det har vært en rivende utvikling. Med en tele-
fon i ene hånden og en fastnøkkel i den andre
klikker du deg ut på nettet og finner all tenke-
lig informasjon om hvordan du best skal utføre

enhver reparasjon og hva
du ikke skal eller må

gjøre. På den lille
skjermen foran deg
ser du filmer om
montering og finner
folk som har de
samme utfordringene
som du har. Og hele

verden er bare et klikk
unna. Fantastisk!

Vi har en gruppe på 
Facebook som heter

“norsk mg klubbs gruppe”. Her kan alle som
har en MG uten blygsel legge ut bilder fra
turer, be om hjelp til å finne deler eller hjelp til
problemløsninger. Mange legger også ut biler
for salg før de havner på Finn. 

Fra en sped start har gruppen nå 717 med-
lemmer og aktiviteten er høy. Man kan mene
hva man vil om Facebook, men denne gruppen
er morsom å følge. Turer og treff, formelle
eller uformelle finner du også på “gruppe-
siden” med jevne mellomrom. Norsk MG
Klubb har også en hjemmeside; www.nmgk.no.
Om du skal skrive en lengre artikkel om noe er

dette stedet. Du sender bilder og tekst til vår
webmaster Truls Sundt som legger ut på siden.
Truls er også et orakel om du ikke finner løs-
ning på problemet ditt. Siden har også et om-
fattende teknisk bibliotek som andre bilklubber
bare kan misunne oss. Har du litt tid nå når
mørket faller på, gå inn på siden og bla i
klubbens tekniske bibliotek.   

Som så ofte tidlige nevnt, vår redaktør ønsker
fortsatt å lage et spennende blad og ønsker inn-
spill fra medlemmene. MG Magasinet er en
svært viktig del av klubbens virksomhet og av-
hengig av bilder og tekst fra senterne og våre
medlemmer. Alle liker å lese om turer dere har
vært på og spesielt sammen med noen gode
bilder. Har du funnet på noe smart eller har
tekniske tips, er dette også godt lesestoff.
Vær med og gjør bladet fortsatt spennende! 

Sesongen vår er på hell nå. Oppsummert har
sentrene i sommer hatt mange flotte arrange-
ment til tross for vekslende restriksjoner som
arrangører av aktivitetene har måttet forholde
seg til. Stor beundring og takk til alle senter-
ledere som på frivillig basis har laget så mye
hyggelig for oss!

Norsk MG Treff i Halden ble en stor suksess.
Arrangørene hadde planlagt reiseruter og serv-
ering til stor glede for deltagerne. Middagen på
Festningen var en særdeles morsom opplevelse
for oss som har vokst opp med kniv og gaffel.
Måltidet var “fingermat” i høy potens og
kjøkkenet hadde anrettet mye godt. Østfold har
mange fine MG-veier og solen lyste fra skyfri
himmel. En kombinasjon som gav oss minne-
rike dager. Kjøreturen til Hvaler ble noe
amputert da det ikke bare var MG-venner som
ønsket seg “en kald en” i Skjærhalden. Det var
på godt norsk “stinn brakke” hvilket gjorde att
få fikk parkert. Men kjøreturen viser et stykke
vakkert Norge og  er en opplevelse. Gratulerer
arrangementskomiteen med godt gjennomført
MG.treff. Tusen takk for herlig helg!

For alle som nå planlegger vinterdvale for
bilen: Husk å måle hvor mange grader frost-
væsken holder. koble fra batteriet og ha litt
ekstra luft i dekkene. Det bli ofte “flatspot” på
hjul med for lite luft når bilen står stille lenge. 

Kos deg med MG Magasinet.
Vi sees i løpet av høsten, med eller uten tak.

2

Ola Thygesen 
Leder NMGK

NORSK MG KLUBB
Post: 
Norsk MG Klubb
c/o Ola Thygesen
Økernveien 184
0580 OSLO

E-post: post@nmgk.no
Web: www.nmgk.no
Bank: 1503.23.86668 
Org.nr: 979841159

LEDER
Ola Thygesen
Mobil: 924 04 540
nmgkleder@nmgk.no

NESTLEDER
Tore Lie  
Mobil: 901 40 658
nmgknestleder@nmgk.no

KASSERER
Anita Wiksaas
Mobil: 922 98 999
nmgkkasserer@nmgk.no

SEKRETÆR
Halvor Asland
Mobil: 915 91 720
nmgksekretaer@nmgk.no

STYREMEDLEM 1
Bjørn Erik Vesterås   
Mobil: 975 47 036
nmgkstyremedlem1@nmgk.no

STYREMEDLEM 2
Anne Bakken Sandtveit
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De nygifte sammen med MGBen.   Foto: Torger Karlsen Karin i MGBen utenfor nyinnkjøpt hus i Holmestrand.  

Nygift + nytt hus + ny båt + gammel MG
Karin Herwig og Bjørn Olav Fischer, to av klubbens fargerike medlemmer, har etter mange
år som særboere slått “pjaltene sammen” og kjøpte nytt hus i Holmestrand med utsikt over

fjorden - og så giftet de seg. Mye nytt, men den gamle MGBen fra 1967 som 
de har reist på tur med i 16 år har de fremdeles. VI GRATULER !
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R E D A K T Ø R
ANNONSEANSVARLIG

Sigurd Sandtveit
Hvitsteinveien 254

3243 Kodal/Sandefjord
Mobil: 90 50 70 93 

sigurd@asker-reklame.no

Redaktøren forbeholder 
seg retten til å redigere  

tilsendt materiale. 
Bruk av stoff fra 

bladet er kun tillatt 
med kildeangivelse og 

tillatelse fra 
redaktøren. 

I magasinet kan du lese mer om bl.a. dette:

side 4 Norsk MG Treff i Halden

side 14 Sørlandstur Vestfold senter

side 20 NSCR 2021 Oslo senter

side 10 MG på frimeker

side 22-28 Sentersider

side 12 Tekniske sider 

side 32 Vassumløpet

FORSIDEFOTO: MG M-type Midget: Bjørn Lahus  •  MG-parkering i Gamlebyen Fredrikstad: Anne Bakken Sandtveit

side 15 Kolonihage og MG

Slipp MG-damene løs!
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I august neste år skal en del MG-damer reise
på tur alene - uten oss! Oj - hvordan skal det
gå sier du kanskje. Det går bra, men vi må
allerede nå la damene få bli kjent med bilen
og kjøre den. På side 19 i dette MG Maga-
sinet ser du invitasjonen til turen 19. til 21.
august - Tyrifjorden Hotell og dagstur til
Blaafarveværket. De velger selv om de vil
være driver eller co-driver. Vi som gjerne all-
tid kjører MGen på tur må gi fra oss rattet og
styringen - for et par dager i hvertfall. 

Jeg oppfordrer alle hovedmedlemmer å
melde inn co-driver som familiemedlem i
MG-klubben (se side 30). De får samme rettig-
heter som hovedmedlemmene, men mottar
ikke eget MG Magasin. Derfor ber jeg MG-
herrene: La din co-driver få lese vårt med-
lemsblad før du tar det med i garasjen, på
hytta eller i båten. Innmelding i klubben
(hoved- eller familiemedlem) etter 1. september
gjelder ut dette året og hele neste år. Så ingen
grunn til å nøle!

Et annet ønske: Når MGen skal klargjøres i
høst og til våren så be med co-driver. Forklar
og vis de viktige sjekkpunktene er og hvordan

du peiler olje, sjekker kjølevæskenivå, luft-
trykk m.m. Til våren før sesongstart håper
jeg at dere sammen gjør MGen klar med
vask og puss og sjekk av det som er viktig
for sikkerheten. Vis også hvordan man
skifter hjul og tar opp og ned kalesjen og
andre triks det er greit å kjenne til. 

Om du en dag skal på langtur eller skulle få
problemer med skulder eller kne så la din
makker bidra med kjøringen. Derfor anbe-
faler jeg å bytte på kjøringen slik at også
MG-damene føler seg komfortable og at de
behersker bilen godt. Vi menn tror gjerne at
bare vi kan ratte en MG skikkelig!
Greta Molanders Æresklubb ble stiftet i 1998 av en 

entusiastisk gjeng veteran-
bildamer på Hamar. De 
arrangerer årlige turer kun
for kvinnelige sjåfører. Greta
Molander (1908-2002) var en
svensk-norsk rallykjører, for-
fatter, illustratør og eventyrer.
Hun deltok bl.a 19 ganger i
Rally Monte-Carlo. Født i
Ystad - giftet seg med nord-
mannen Kaare Barth og
flyttet til Sandefjord.

side 19 MG-damer på tur 2022
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Det ble 4 fantastiske soldager hvor
opplevelsene sto i kø og gjensyns-
gleden var stor. 

Norsk MG Rally måtte avlyses i juni
p.g.a. pandemien og da var det ekstra
hyggelig at klubbens MG-treff kunne
arrangeres i august - for 11. år på rad. 

Torsdag 19. august
Fredriksten Hotel i Generalveien har utsikt
til Iddefjorden, Halden og Fredriksten
festning og var vår base under treffet. 

Det ble åpnet for påmeldingen 14. mars 
kl. 19.00 og på under to timer var treffet
fulltegnet. 58 biler og 111 personer fikk
gleden av å delta. 

Fra kl. 15 og utover ettermiddagen ankom
medlemmer fra senterne i Buskerud,
Bergen, Follo, Agder, Rogaland, Oslo,
Vestfold og Østfold som igjen kunne
møtes for nye opplevelser. Selv om Buske-
rud hadde flest deltakere - fulgt av Follo,
var det imponerende mange fra Agder og
Rogaland. 

Norsk MG Treff 2021 - Halden
Tekst: Sigurd Sandtveit/programmet     Foto: Anne Bakken Sandtveit, Sigurd Sandtveit 

Noen av de 58 bilene som var parkert bak hotellet. Sjekk av olj m.m. før dagens tur til Gamlebyen og Hvaler.

Arrangørteamet fra venstre: Torbjørn Stangnes,
Bergen - Steinar Braaten, Buskerud - 

Jonny Klemmetsrud, Østfold og 
Erik Bogaard, Agder.

Før middag samler vi oss på terrassen med noe 
godt i glasset og frisker opp gamle minner. 

Lisbet og Laila hygger seg. 

Sosialt treff før middagen hører med på MG-treffene. 

Arne Klepp sjekker sin MG TD 1952 modell. 

Utsikt fra Fred-
riksten festning.

Halden het 
Fredrikshald fra
1665 til 1928.

Festning ble på-
begynt i 1661 og
er oppkalt etter

den dansk-norske
kongen Frederik
III (1609–1670).
Sveriges Kong
Karl XII døde

ved Fredriksten.  
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Fredag 20. august
Flotte opplevelser ventet oss langs det
unike Haldenvassdraget på vei til  Høytorp
Fort i Mysen som var hovedattraksjonen.

Vi fulgte vassdraget nordover til Ørje og 
underveis stoppet vi ved Strømsfoss
sluser. I Ørje kunne de som hadde lyst
kjøre innom slusene eller Kanalmuseet.
Siste del av ruten fortsatte langs Rødenes-
sjøen før vi ankom Høytorp Fort. Her ble
det omvisning og lunsj.

Fra MG-parkeringen bak Fredriksten Hotel. 

Kanalmuseet kunne vi også besøke. 

MG TF, MG A, MG F og MG B ved Strømsfoss sluser. 

Etter Strømsfoss sluser gikk turen gjennom Ørje på vår vei til Høytorp Fort i Mysen. 

Jette og Chris Burrows i sin MG TD 1952. 

Åpner du panseret på en MG så strømmer folk til.

På vei til nye opplevelser. 

N o r s k  M G  T r e f f
2010: Lista
2011: Lista
2012: Rjukan og  

Valdres
2013: Eidfjord
2014: Lista
2015: Skjeberg
2016: Sogndal

2017: Lista
2018: Ål i 

Hallingdal
2019: Sogndal
2020: Lista
2021: Halden
2022: Sogndal

(11. - 14.8)
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Velsmakende lunsj ble servert både ute og inne. 

Kulturhistorie både på fortet og “kultur på hjul”. 

Høytorp Fort i Mysen
Fortet var det største anlegget i festningen,
og det var sete for festningskommandoen.
Det sto ferdig i 1915, og det var i kamp
med tyske tropper i aprildagene 1940.
Etter krigen var fortet bl.a. standkvarter
for Transportregimentet og Heimevernet.
Det ble nedlagt som militært anlegg i
2001, og hele området er i dag overtatt av
kommunen.

Høytorp fort er av antikvariske myndig-
heter betegnet som et nasjonalt festnings-
verk på linje med Akershus festning i Oslo
og Fredriksten festning i Halden. 

Under kampene i Østfold kom Høytorp
fort til å spille en betydelig rolle. Fortet
var i begynnelsen av april bemannet med
70 soldater, 12 befal og fem håndverkere. 

Hele fortet ble fredet av Riksantikvaren i
2001. Mesteparten av området er regulert
til bevaring. Området utgjør i alt 426
dekar. Dette inkluderer også 41 større og
mindre bygninger. Disse leies ut til sivile
formål for eksempel til lag, foreninger,
kunstnere og firmaer. Den gamle mann-
skapsmessa ble påbygd og modernisert på
1990-tallet og er i dag restaurant. Foren-
ingen for Høytorp fort har innredet byg-
ning 11, det gamle kanonskuret, til
utstilling av artillerimateriell. 

Foto: wikimedia.org

“Pikene på benken” på Høytorp fort. 
Fra venstre: Kjerstin, Tove og Anne. 

Selv om Horgens MG TC 1949 modell er gammel, 
så er den ikke klar for Bruktmarkedet. 

Og så var det snart klar for hjemturen til Halden 
på MG-veier via Furuholmen og Glomma.   

Batteriet viste fulladet, men var uten strøm.
Biltema. Jonny hentet nytt batteri til Ivar. 
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Gamlebyen i Fredrikstad
Lørdag ble det tur til Gamlebyen og besøk
på Gamlebyen modelljernbanesenter som
er Nordens største på 400 kvm., med 2 km
spor og 35 ulike
lokomotiver. An-
legget ble åpnet i
2010 og utvidet i
2012 og 2015. 

Lunsjen var på
restauranten
“Værk” drevet av
Robert og Lena
med bakgrunn fra
flere gourmet-
restauranter. 

Etter lunsj besøkte mange markedet med
en rekke salgsboder med mye artig selv for
en MG-entusiast. Mange kjørte deretter ut
til Hvalerøyene og helt til Skjærhalden før
retur til hotellet med terrassehygge, og noe
sprudlende. Lørdag kveld var det festmid-
dag med taler og sanger og humøret på
topp. 

Egen MG-parkering på torget foran Gamlebyen Modelljernbanesenter.

Litt tekniske utfordringer for minitoget “Gamlebyen-ekspressen”. Fra v.Rolf, Ola, lokføreren og Erik .

58 biler på vei inn i Gamlebyen.

Lunsj på restaurant “VÆRK” i Gamlebyen.

2000 meter med togspor, 35 ulike lokomotiver på
nordens største modelljernbanesenter i 

Gamlebyen i Fredrikstad. 

Gamlebyen i miniatyr. Øverst ligger torget hvor vi
parkerte våre MGer. 



Kongshallene Fredriksten
festning • 1700-tallsaften 
Fredag kveld skulle vi få en helt unik mat-
opplevelse. Inne på selve festningsområdet
ligger et av Norges mest spennende og
unike selskapslokaler. Kongshallene, som
med sine hvelvinger, har aner helt tilbake
til 1600-tallet. Kongshallene består av to
haller med plass til 40 og 90 personer.

Lys- og lydspillet på 
Fredriksten festning
Etter middagen ble det vist et lys- og lyd-
spill på den indre festningen i nærheten av
Kongshallene. 

Fredriksten festning er et flott og mektig
skue der den troner oppe på fjellet over
Halden by. Et storslått syn, nesten som en
teaterkulisse, eller et Soria-Moria slott. I
nattemørket trer mystikken frem i et be-
hagelig avdempet flomlys. Tro om det
spøker der?

Men, hvordan begynte det hele, hvorfor og
hvordan ble denne store og kraftfulle fest-
ningen bygget her, og ikke minst hva har
skjedd her gjennom mer enn 350 år?

Det er dette lys- og lydspillet gir oss en
dramatisert innføring i. Ved bruk av stat-
ister, animasjoner og kraftige lydeffekter
fikk vi en kort, men virkningsfull beskriv-
else av bygging, krigshandlinger, branner,
beredskap, dagligliv, nyere tid, med mer.
Filmen varte i drøye 11 minutter og ble
vist på veggene av to steinbygninger 
øverst i Indre festning. Vi gikk derfra med
en stor opplevelse rikere.

Det var en viss kronologi i handlingen, og
det tikker et rullende årstall øverst i den
ene billedkanten. Slik kunne vi følge med
på omtrent når det vi så skjedde.

Lys- og lydspillet vises hele året, men til
forskjellige tider - kl. 19 om vinteren og
kl. 24 midtsommer. Se: www.lysspillet.no.

Frederiksten 1718.
Svenskene kom igjen høsten 1718. Nå
satte de inn et systematisk angrep på øst-
siden av Fredriksten med bruk av tungt ar-
tilleri og graving/bygging av løpegraver.
Fortet Gyldenløve ble først skutt i stykker
og erobret. Vi ser kanonkulene slå inn i og
knuse murene. Så fortsatte gravearbeidene
frem mot hovedfestningen. Forsvarerne
skjøt kontinuerlig og det de maktet for å
påføre svenskene mest mulig tap og pro-
blemer, og om kvelden 11. desember ble 

kong Karl XII truffet av en kule i hodet og
drept. Han befant seg langt fremme i en av
løpegravene, og hadde klatret opp på
kanten av denne for å få et overblikk.
Om kulen kom fra festningen, eller om
han ble snikmyrdet av en av sine egne, har
det blitt skrevet mange tykke bøker om.
Moderne forskning heller mest i retning av
en ”ærlig norsk kule”, sannsynligvis en
såkalt kardesk-kule. Det er et kulepro-
sjektil av størrelse ca 20-40 mm som ble
skutt ut i klaser fra kanonene, omtrent som
et forvokst haglegevær. Den som traff
kongen var ca 20 mm. Karl XII’s død er
viet stor oppmerksomhet på filmen. Vi
følger kardeskkulen gjennom luften til den
klasker gjennom kongens hode. Med hans
død sluttet beleiringen brått, og etter hvert
også krigen.
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Vi benket oss rundt lang-
bordene og ventet spent på
hvilke 1700-tallsretter de

skulle servere oss. 

Rettene var:
Birkebeinerskinke, fenalår,
morrpølse, røkt lammelår,
sparibs, kylling, calamaris,

reker, gravet laks, grønnsaker
med dipp, hasselbakte poteter,

brytebrød og flatbrød.

Vi spiste med fingrene slik de
gjorde på den tiden og 

drikke ble servert i tinnkrus.

Alle fikk utdelt “smekke”
som beskyttet klærne og som

vi tørket av fingrene på.
Helt 1700-tallet!

Lars Bjørgesæter
er medeier og
daglig leder i
Kongshallene AS.
Blid kar som er
opptatt av kvalitet
og god service og
at vi som  kunder 
virkelig trives. 

Takk Lars for
flotte opplevelser 
fredag 20. august!

4 bilder fra: lysspillet.no

Fra forestillingen vi var på - tatt med vår mobiltelefon. 
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Festmiddag lørdag 
Etter noen opplevelsesrike
dager var det klart for “siste
kveld med gjengen”. Vi hadde
besøkt Gamlebyen i Fredrik-

stad og Hvalerøyene tidligere
på dagen og var nå klar for
“innspurten”. 111 MG-entusi-
aster hadde hygget seg i flere
dager og opplevd mye kultur

på fire hjul - og ikke minst
natur. Søndag går turen hjem
og noen med lang reise vil 
overnatte på veien. 

“Veien er en viktig del av turen
og blir til mens du kjører”. 

Takk for turen 
fra Anne & Sigurd

Ola hadde fått mus i bilen - noe som
førte til “lettsindige” kommentarer. 

Arrangørteamet fra venstre: Jonny
Klemmetsrud, Østfold - Erik Bogaard, 

Agder - Steinar Braaten, Buskerud  
og  Torbjørn Stangnes, Bergen får

takk for godt gjennomført MG-treff 
av Bjørn Olav Fischer som overrakte

pledd for kaldere høstturer 
under åpen himmel. 

“MG-damer på tur”
Det ble under treffet etablert en 

3-damers komite som skal planlegge
og gjennomføre en helgetur i 2022. 

Fra Venstre:
Anne Bakken Sandtveit, Laila Bjørhall

og Karin Herwig. 
Mer informasjon finner du annet sted 

i MG Magasinet.  

Og utpå
kvelden sa 
redaktøren:

“Hvor er min
kone?”

(ikke vanskelig å
finne Anne Pink)

Karin fortalte om prosjektet 
“MG-damer på tur” og mange  
meldte sin interesse - spontant. 

Så ble det “allsang på grensen”.  
“MGens vise” av Peder Ytterli, først

fremfør i Follo senter. 
Berit er forsanger. 
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Hvis du vil se sportsbiler på frimerker,
trenger vi ikke gå lenger enn til vårt broder-
folk i øst, Sverige. I 1997 gledet det
svenske postkontoret bilentusiaster med et
frimerkehefte med seks frimerker, inkludert
en Jaguar E-type. Ellers var det Volvo og
SAAB samt amerikanske Chevrolet, fran-
ske Citroën og tyske Porsche som ble brukt
som motiv. Det svenske Postkontoret hadde
nok - som så mange andre postkontor rundt
om i verden - sine øyne på det internasjon-
ale markedet av frimerkesamlere. Frimerk-
ets hovedoppgave er egentlig å vise at det er
forskuddsbetalt et visst beløp for brevporto.
Frimerker solgt til samlere vil neppe bli
brukt som porto, og gir dermed et rent over-
skudd for postvesenet!

De første frimerkene ble utstedt i 1840 i
Storbritannia for å gjøre det lettere for pub-
likum å vise at porto for et brev var betalt
på forhånd. Snart begynte disse frimerkene
å bli sett på som samleobjekter. Frimerke-
samling, filateli var kommet for å bli, og
har siden utviklet seg til å bli verdens
største samlerhobby. En egen gren i filateli-
ens verden er motivsamling. Altså interesse
i selve motivet på frimerket, hva det viser.
Så hvorfor ikke MG-biler? Spør man en fi-
latelist så skal strengt tatt en motivsamler
bare forholde seg til frimerker og annet
post-/filatelistisk materiale. Mange lar
imidlertid hamstergenene få fritt spillerom,
og samler da også på alt som har med mo-
tivet å gjøre: postkort, samlerbilder, etikett-
ter, pins og for biler, kanskje radiator-
merker, girspaker, osv.  

Men her var det MG på frimerker og annet
filatelimateriale det dreide seg om, og der-
med er alt som har med selve frimerket å
gjøre interessant og vi kan starte vår leting
etter MG. Royal British Postal Service,
Royal Mail, gledet sportsbil-entusiaster
med seks frimerker i 1996, hvorav merket
med 26p (pence) betegnelsen viser fronten
til en MG. Her vises serien som en pre-
sentasjonspakke, frimerker i emballasje,
ofte med en liten presentasjon av frimerke-
motivene. Når et nytt frimerke utgis ut-
steder postkontoret såkalte førstedags-
stemplede brevkonvolutter, FDC (First Day
Cover), med et motivkorrekt stempel, i
dette tilfellet et speedometer. 

Organisasjoner utenfor postvesenet kan
også få et stempel og dermed stemple sine
egne FDC, for å selge og tjene en krone

eller to. Det gjorde MG-klubben i
Swavesey, med et stempel på frimerke med
MG-motiv. Klubben hadde så mye korre-
spondanse at de hadde gått til anskaffelse
av en egen frankeringsmaskin med klubb-
logo. Alle som vurderer en MG-frimerke-
samling, har all grunn til å skaffe seg et
brev eller kort med slikt MG-stempel. Det
er meget sannsynlig at slike frankerings-
maskiner også ble brukt på MG-bil-
fabrikken i tidligere tider for utgående post,
det samme kan gjelde for MG-forhandlere
verden over, men dessverre gikk nok disse
på skraphaugen for mange år siden. Og
mens vi er inne på MG-klubben i
Swavesey; Byen ligger tilsynelatende nøy-
aktig på Greenwichs nullmeridian. Null-
meridianen ble offisielt etablert 26. juni
1884, og for hundreårsdagen i 1984 utga
Royal Mail fire frimerker for å feire be-
givenheten. MG-klubben laget dermed et
smart ordspill med MG og GM, Greenwich
Meridian. Så tilsynelatende kan til og med
sportsbilentusiaster ha en viss form for
humor.

En annen frimerkepakke som er spesielt
populær blant britene er deres “prestige
booklets”, frimerkehefter som er mer om-
fattende enn de andre postkontors enkle fri-
merkehefter. Et godt eksempel er fra 1994
fra kanaløya Guernsey. Guernsey utgir
egne frimerker, og dermed kunne de utgi en
serie med forskjellige kjente bilmodeller
som Mercedes, Bentley, Humber, 
Peugeot og en MG TC. Også her var de 
ivrige etter å gjøre utenlandske betalende
bilfrimerkesamlere lykkelige. 

I forbindelse med en bilfestival ga Jersey,
en annen av Kanaløyene, ut en frimerke-
serie i 2005 med klassiske biler, inkludert
en MGB GT. På den samme øya feiret
Jersey Old Motor Club halvt århundre 
jubileum i 2016 med en serie frimerker
med åtte frimerker, inkludert en MG TC
(1948) og en frimerkeblokk med bilparade i
1969. En frimerkeblokk er frimerker som
henger sammen, f.eks. seks blokker av
samme eller forskjellige frimerker.  

I 1999 hadde MG Car Club MG-samling på
fabrikken i Abingdon og benyttet et spesielt
poststempel. Og i 2013 var det tid for noen
frimerker fra Royal Mail med britiske bil-
legender, både arbeidshester og sportsbiler,
inkludert en MGB fra år 1962.  

En annen frimerkeutgivelse var et rally i
1984 på den portugisiske øya Madeira, som

også utgir egne fri-
merker. Et av merk-
ene viser en MGA,
her på et såkalt
maksimalt kort som
er en spesiell form
for utgivelse der et
postkort får et pass-
ende frimerke limt
på bildesiden og
blir stemplet med et
passende post-
stempel. Postkort,
frimerke og stemp-

elet koblet sammen, samme begivenhet,
samme sted. En filatelistisk artighet som
går tilbake til forrige århundreskifte da
postkortene skulle frankeres med frimerke
på billedsiden og dermed også stemples på
billedesiden. 

Øyer og MG-biler ser ut til å ha et forhold
til hverandre. I Karibia, De nederlandske
Antillene, er også biler manifestert på fri-
merker. Inkludert en MGB. Så langt så bra,
men nå begynner bekymringene. Som sagt
er samling av frimerker en verdensomspen-
nende hobby, og dessverre er det useriøse
selskaper som her har sett sitt snitt til å
tjene noen kroner ved å overtale enkelte 

på f r imerker
Jan Langeland, Rogaland senter, har bearbeidet og oversatt artiklene som har stått i to utgaver av BULLETINEN, medlemsbladet til MG-klubben i
Sverige. Med tillatelse fra artikkelforfatter Sten-Anders Smeds og redaktør Tommy Lyngborn. 

Førstedagsstempel med MGB og speedometer i mph.

Jersey Motor Festival 2005.

Førstedagsstemplet brev fra det britiske postverket 1996.

Abingdon Works Centre - treff i 1999.

Postkort med frimerke - rally på Madeira 1984.
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lands postadministrasjoner til å ta seg av 
utstedelse av deres frimerker.  Kanskje i
bytte for et passende gratiale til “postmin-
isteren ” og dennes slekt og venner. Fri-
merkene, som deretter trykkes i landets
navn, viser kun internasjonalt salgbare 
motiver: Prinsesse Diana, dinosaurer,
Kennedy, speidere, Paven m.m. Fantasien
har ingen grenser. I ett tilfelle tryktes det
frimerke med bilde av isbrytere for inn-
landsrepublikken Tsjad i Sentral-Afrika!
Merkene selges knapt i landet. I mange til-
feller er det ikke engang kontrakt mellom
utgiver og det aktuelle landet. Useriøse
aktører trykker villig “frimerker” i noe
lands navn, selger, tjener penger og for-
svinner når det aktuelle landet reagerer 
og protesterer.

Dette gjelder vanligvis land i Afrika og
Asia, men USA har også blitt berørt. Et
slikt byrå i New York trykte forskjellige
serier av “Leaders of the world”. Og de
tøyde begrepet “Ledere” vidt. Her fant de
plass til, popstjerner, britiske kongelige,
biler, lokomotiver, fugler og til og med
sommerfugler! MG ble hedret av tre land,
Stillehavsøy nasjonen Tuvalu (tidligere
Ellice øyene), med rundt 10 000 innbygg-
ere på omtrent ti atoller, hver med et til-
synelatende stort behov for forskjellige
frimerker (Vaitupu med over tusen inn-
byggere er en av de større!), og også av
Nevis og St. Vincent i Karibia og av Union
Island blant småøyene Grenadinene i St.
Vincent med sine 2000 innbyggere.  

Mens vi fremdeles er i verdenen av øy-
grupper, bør vi ikke glemme de små øyene
utenfor den karibiske Grenada, dens
Grenadiner, med noen få tusen innbyggere.
Også her er det grunn til å vise MG. Et 
agentur med betydelig frimerke inkontinens
er basert i Litauen (ansvarlig for de oven-
nevnte isbryterne i afrikansk Tsjad), og
blokkene fra Malawi kommer mest sann-
synlig herfra. Det er mer rasjonelt å trykke
merker i slike blokker.

I samlermiljøer blir disse byråmerkene gen-
erelt sett på med stor mistenksomhet, men
hvis de tilfeldigvis viser noe som ikke
finnes andre steder, kan de aksepteres, med
gnissende tenner. For eksempel at noen
MG-eiere er så fulle av sin egen fortreffe-
lighet at de uforsiktig parkerer klenodiet sitt
slik at det sperrer veien, som i merket fra
Liberia. Landskapet med gjerdet ser ut til å

være mer britisk enn Liberiansk, så kanskje
bileieren/grunneieren parkerte på sin pri-
vate vei. Andre land i Afrika med MG mo-
tiver er Guinea-Bissau, Republikken Kongo
(Kongo-Brazzaville) og Burundi. Triksene
er mange for å øke attraktiviteten. Zambia
har vurdert det som nødvendig å trykke 

frimerker på 22 karat bladgull, selv da med
MG, “The first 100”. De kan neppe ha vært
tilgjengelig for salg til publikum på de
mindre postkontorene i Lusaka?

Andre spesielle tilfeller er land i totalt kaos,
uten porto, hvor skruppelløse aktører tjener
på ulykken ved å pumpe ut “frimerker” på
samlermarkedet. En slik er Somalia, som
ikke har gitt ut sitt eget frimerke de siste 30
årene, så det er overraskende at noen tilbyr
produktene sine til engelske, italienske og
tyske bilfrimerkesamlere. 

Legg merke til den engelske kategorien,
Classic Automobiles, rettet mot en eng-
elsktalende kundebase. I tilfellet Somalia
prøver den nordlige delen, Puntland som er
en rimelig fungerende del av landet, å holde
seg utenfor kaoset. Dens “frimerker” bør
sannsynligvis vurderes med stor mistillit.
Lignende oppfinnelser med MG finnes på
små øyer i Skottland med “lokale fri-
merker”, som fra øya Bernera på Hebridene
med “frimerke” trykket på gullfolie. 

Nå er vi tilbake i Storbritannia, kanskje et
godt sted å stoppe vår rundreise i MG fri-
merkenes verden. Det er fåfengt å dele ut
advarsler; hvis hamstergenene slår til og du
vil ha alt, “være komplett”, kan ingen
stoppe deg. Det fascinerende med frimerke-
samling er at du kan sette dine egne
grenser. Men mest av alt, ikke prøv å lure
deg selv og arvingene dine med at det er
noen verdi i denne samlingen du kanskje
har får samlet sammen. Men hvorfor ikke
ha det litt gøy å samle og bygge samlingen
din frimerke for frimerke?

Liberiansk eller britisk landskap?

MGA på frimerke fra Kongo. 

Finnes det mange MGB GT i Burundi?

MG M-type på frimerke i 22 karat bladgull fra Zambia.

MGA på frimerke fra Somalia. 

MGB på frimerke fra Puntland State of Somalia. 

MG TF på frimerke av gullfolie - Bernera på Hebridene.
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?Teknikk & Råd & Tips & Erfaringer

Ny bensin krever skifte av 
bensinslanger
Det overveiende flertallet av våre biler, er
designet og bygget lenge før miljø kom på
dagsordenen. Om en MG ikke svettet olje,
var den trolig tom for olje og svart røyk fra

eksosrøret tydet på god og fet bensinbland-
ing og ingen fare for brente ventiler. Den
tiden har endret seg! Det første som for-
svant, var blytilsetningen i bensinen. Blyet
hadde 2 hensikter: den hevet oktantallet
samt at den smurte ventilene. Det er særlig
eksosventilen som lider uten bly. Når ven-
tilen blir svært varm, vil den uten bly starte
en “sveiseprosess” som gradvis fjerner me-
tall i ventilsetet samt ventilhodet. En MGA
motor f.eks. skal tikke. Det betyr at det er
klaring på ventilene. Skulle motoren slutte
å tikke, er det fare på ferde… om ikke alle-
rede for sent. Du har erfart VSR – Valve
Seat Recession. 

Den umiddelbare konsekvensen var at mot-
orene ikke lengre kunne ha like høy kom-
presjon. I tillegg - for å hindre VSR, måtte
man maskinere og montere ventilseter i
sintret stål som tålte fravær av bly.

E10 bensin
I senere tid har det vært mye snakk om E10,
etanol-bensin etc. Når olje brennes f.eks. i
form av bensin, vil mengden av CO2 – kar-
bondioksyd – i atmosfæren stige. CO2
regnes som en drivhusgass og vil kunne
medføre økt temperatur på jordkloden.
Samtidig er planter avhengig av CO2.
Gjennom fotosyntesen absorberer plantene
CO2 og vann og omdanner dette til kjemisk

energi som plantene
lever av. Samtidig nyter
fra tid til annet menn-
esker CO2 i form av
leskende drikker… 

Et tre som har vokst seg
stort ved at det har 
absorbert CO2 fra lufta,
vil når dette brennes,
ikke tilføre atmosfæren
mer drivhusgass, da
denne har vært del av atmosfæren og kun
vekslet mellom å være som gass eller som
trevirke i et tre. Med andre ord - om vi
brenner et produkt som har levd av CO2 i
atmosfæren, vil dette ikke øke drivhusgass
utslippene til atmosfæren. DERFOR: om en
fremstiller et drivstoff basert på organiske
produkter, vil kun den delen av drivstoffet
som er fremstilt av oljeforekomsten bidra til
økede drivhusgasser!

Etanol med kjemisk betegnelse C2H5OH er
et produkt som enkelt kan fremstilles natur-
lig av naturens råvarer. For å skille denne
naturlige etanolen fra kjemisk fremstilt
etanol av olje, kaller vi den bioetanol.
Mang en nordmann har produsert bioetanol
for eget behov under betegnelsen “heim-
brent” eller rett og slett alkohol. Det er vel
få læresteder i Norge som er bedre på bio-
etanol-produksjon enn vår tekniske høy-
borg i Trondheim. For min del tok det ikke
lang tid før eksamen i teoretisk og praktisk
bioetanol-produksjon var bestått. På min
tid, ble Bunnpris på Moholt påstått å ha
Norges største omsetning av sukker og
gjær… Nok om det.

I verden i dag produseres etanol fra planter
som sukker-roer, tremasse, poteter, rapsolje,
etc. SAAB fikk for mange år siden midler
fra Nordisk Forskningsråd for å teste ut en
forbrenningsmotor på varierende innbland-
ing av bioetanol og helt opp til 85% inn-
blanding - E85 – gikk uten større modifika-
sjoner. Likevel – større innblanding hadde
flere utfordringer. Mens olje og bensin ikke
blander seg med vann, har de fleste opp-
daget at alkohol ingen problemer har med å
dele plassen med vann. Det betyr at kon-
sentrasjonen av oppløst vann stiger med øk-
ende innblanding. Særlig i delikate
innsprøytnings-systemer har leverandørene
måtte gå til edlere metaller da vanlig stål
korroderte i kontakt med bioetanol/vann-
blanding. Mens vann i bensinen la seg i
bunnen på tanken, gjør den ikke det med
bioetanol-bensin. På vinteren vil ørsmå is-
krystaller kunne skape problemer.

De som har sølt alkohol av en viss styrke på
et lakkert bord eller en vinylduk, vil ha
oppdaget at alkohol er svært “etsende”.
Ringer i duk og bord ble fort resultatet om
ikke søl ble fjernet umiddelbart. Av 
interesse for oss, har vi vært vant til at 
bensinslanger av rågummi eller syntetisk
gummi står i årevis mot den gamle ben-
sinen. Det som normalt skjedde, var at sol-
lyset medførte at slangene måtte skiftes

fordi de ble sprukne og dårlige …. på
utsiden. Problemet med etanolbensin og
gamle bensinslanger er at slangene for-
ringes innenfra! De kan se fullstendig nye
ut på utsiden, men pill råtne på innsiden.
Jeg tror alle forsikringsselskap har registrert
den store forekomsten av oppbrente klass-
iske biler de seneste årene og det virker på
meg overraskende at ingen har startet noen
kampanjer for å rette på dette – kompenser-
ende tiltak.

Noen bileiere lever på den feilaktige sann-
heten at Shell 98 oktan ikke inneholder bio-
etanol, men i Norges langstrakte land, er
man ikke sikret Shell-bensin selv om en
fyller på en Shell-stasjon. Dette kalles sam-
kjøring. Hva må en så gjøre? Produsentene
av slanger har i mange år hatt løsningen for
dette problemet: syntetisk nitril gummi. I
USA har Society of Automotive Engineers
(SAE) utviklet en helt spesiell gummi-
blanding for bioetanol-bensin. Mine råd er
derfor klare: Om du er i tvil om bensin-
slangene er holdbare mot bioetanol, dra til
TESS eller andre og be om bensinslange: 
ihht SAE J30 R7 eller R9 eller DIN 73379

En J30 slange er ikke billig – fort 200 til
300 kr/meter, men jeg tar ikke sjansen på en
dårlig slange - for konsekvensene blir fort
svært store. En ting som også er spesielt for
våre biler, er bruken av elektrisk bensin-
pumpe. Skulle en bensinslange ryke på en
motor med mekanisk bensinpumpe vil mot-
oren etter hvert stoppe og dermed stopper
også bensintilførselen. På en MGA for ek-
sempel, vil den elektriske bensinpumpa
fortsette å føde bensinlekkasjen selv om
motoren har stoppet. Bensinpumpen
stopper først etter at tenningen er skrudd av
… og hvem kan ikke glemme dette når 
panikken setter inn!

DERFOR KJÆRE MEDLEMMER – VÆR SÅ
SNILL Å SJEKKE OM BENSINSLANGENE DINE
ER MERKET MED SAE J30 ELLER DIN 73379 
– også den lille slangen ut av bensintanken som er
nesten umulig å komme til. 

Flere bilbranner kan ha startet p.g.a. dårlig kvalitet på bensinslangene. 

SAE J30 R7 merket slange

Spor etter en MG.

Av Halvor Asland, kontaktperson for registerne til MGA og Z-Magnette

Et ekstremt tilfelle av VSR.

Valve Seat Recession.
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Bytte til eikehjul på MGA
Uten at jeg kan underbygge det med tall, er
det noe som sier meg at de fleste MGA ble
levert med platehjul. Dette er absolutt den
enkleste og mest vedlikeholds-vennlige løs-
ningen. Noen ønsker likevel eikehjul og
velger å bygge om sin MGA til nettopp det.
Personlige ønsker skal man lytte til og
vakkert er det!

Gjennom mine over 40 år med MGA, har
jeg ved 2 anledninger blitt bedt om hjelp,
råd eller reparasjon i sammenheng ved
nettopp konvertering til eikehjul. Her er
grunnen.

Vi har alle sett hvordan samme bredde på
felger likevel ser veldig forskjellige ut.
Noen “bygger innover” i skjermen, mens
andre “bygger utover”. Når bredden er den
samme, er det ett forhold som spiller inn –
hvor er midten av felgen sett i forhold til
anleggsflaten mot bremseskive/trommel. På
tysk heter dette Einpresstiefe – forkortet til

ET eller Offset på engelsk. 
En forhjulsdreven bil har ofte mye positiv
ET/Offset. Dette har som oftest med for-
stillingsgeometrien å gjøre – dvs. at fram-
hjulene ikke skal dra bilen til en side om
det andre hjulet skulle spinne. En ønsker
følgelig en nøytral styring under alle for-
hold. 

De fleste har vel sett store amerikanske
muskelbiler med felger som bygger svært
mye utover – dvs. de har mye negativ ET.
En vanlig MGA platefelg og en eikefelg har
ganske forskjellig ET på grunn av kon-
struksjonen. Mens platefelgen har en ET på
+35 til 40 mm, har eikefelgen en ET på
rundt + 15 til 20. Eikehjulet bygger dermed
rundt 1 tomme mer ut enn platehjulet. MG

ønsket at begge versjonene – platehjul og
eikehjul hadde samme sporvidde (midten
av felgen på høyre side til midten av felgen
på venstre side). Det betydde at MG måtte
utstyre MGA med 2 forskjellige bakaksel-
hus - en smal for eikehjul og en ca. en
tommer bredere en for platehjul. Nå
nærmer vi oss utfordringen… 

Av figuren over ser vi at drivakslene er
ganske forskjellige for platehjul og eike-
hjul, mens resten er tilsynelatende identisk.
Om en får tak i eikehjulshubber og
drivaksler fra en MGA med eikehjul, lar
dette seg enkelt installere på en plate-
hjulsaksel. En bytter ut drivaksel #41 med
drivaksel #42. Resultatet ser faktisk tøffere
ut enn standard oppsettet, fordi eikehjulene
kommer 1 tomme lengre ut og fyller der-
med skjermen bedre. Med andre ord blir
sporvidden bak utvidet med ca 2 tommer.

Når en ligger under bilen og skrur, er det
kanskje vanskelig å se varsel-lampene. 
Problemet er at mens drivakselen i en eike-
hjulsaksel har god kontaktflate til differ-
ensialen, vil kontaktflaten ha blitt redusert
med 1 tomme på hver siden etter installa-
sjon i en platehjulsaksel! Etter hva jeg har
sett er det knapt 10 mm inngrep etter
konvertering. Et par rivstarter er trolig nok
til å ødelegge drivakselen og/eller differ-
ensialen og da er det fordelaktig med et
NAF eller Falck medlemskap. 

Problemet har vært kjent i flere titalls år og
alle de store deleleverandørene kan levere
modifiserte hubber og drivaksler for om-
bygging av platebakaksel til eikehjul.

Med et slikt sett er en sikker på at drivaksl-
ene har tilstrekkelig anleggsflate mot differ-
ensialen. En original MGA eikehjulsbak-
aksel er vanskelig å få tak i og for en ori-
ginalfantast er det følgelig enkelt å identi-
fisere hvorvidt bilen har et originalt oppsett
eller er konvertert. Får man ikke tak i en
komplett eikehjulsbakaksel, er jo konverter-
ing eneste og siste håp. 

Einpresstiefe eller Offset

NICE!

Av Halvor Asland, kontaktperson for registerne til MGA og Z-Magnette

Standard 
4,5 toms 
eikehjul 
til MGA.

Deleliste for MGA bakaksel. 

MGA med originale eikehjul. 

MGA konvertert til eikehjul. 

Ombyggings-sett for MGA 1500 
(trommelbremser foran)

Smøring av gasswire på F og TF
Av Helge Syversen

Gasswiren har en tendens til å bli litt
treg og da kan det være greit å smøre.
Bruk en tynn olje slik at den går helt
igjennom. Legg en fille på gulvet inne
ved gasspedalen så ser du at oljen går
helt igjennom. Skru på en slangebit og
fyll på oljen. Kan være greit å “pilke
litt” gjerne at en annen presser pedalen
ned. Når det har kommet olje gjennom
kan man jo bytte til en litt tykkere olje
gjerne silikon olje. Sett på gasswiren,
litt knotete men med en kort vinklet un-
braconøkkel går det greit. Nå kan du
tråkke noen ganger på gassen så oljen
kommer i hele wirens lengde
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Vestfold senter 20. - 22. august
Tekst og foto: Anders Rasmussen

Klubbens faste høsttur ble i år lagt til Sør-
landet med Gamle Sørlandske Hovedvei
som tema. Veien er lagt om flere ganger
og vi kjørte på de eldste delene vi fant.
Med 9 biler og 17 deltagere startet vi fra
Fokserød i Sandefjord. Vi kjørte Gamle
Ravei til Larvik, den gamle og tidligere
brosteinbelagte Skiensveien langs Farris-
vannet, igjennom Langangen og opp
Korketrekkeren, til Feset og Helle før vi
tok en teknisk pause i Sannidal for påfyll
og avlevering av veske. Ved Sannidal kirke
tok vi inn på en veldig trivelig parsell,
smal og svingete via Sundebru fram til
Brokelandsheia. Veiene ble ikke mye bred-
ere da vi fortsatte forbi Fiane, Søndeled og
Akland før vi ankom turens overnattings-
mål, Lyngørporten Hotell i Gjeving. Hot-
ellet som består av flere individuelle hus
ligger helt i vannkanten. Her ble det fore-
tatt både morgen- og ettermiddagsbad i
rent og ramsalt vann, inntak av øl i kvelds-
sola og et bedre måltid. Stedet oser av Sør-
landsidyll!

Etter morgenbad og frokost kjørte vi via
Tvedestrand til Næs Jernverksmuseum.
Jernverket ble anlagt i 1665 og fremstår
som et komplett industrimuseum. En ung,
engasjert og særdeles kunnskapsrik guide
forklarte alt om verkets tilblivelse, smelt-
ing av malm til jern før det ble omdannet
til ulike produkter, alt fra etasjeovner til
kanoner. Museet er verd en tur i seg selv!

Fra Næs kjørte vi i indre Agder via Fro-
land til Fevik Strand Hotel for en litt for
dyr og nokså middelmådig lunsj. Veien
hjemover gikk langs kysten via Fevik til
Hisøy. Vi tok omveien via Sørlandsidyllen
Kolbjørnsvik. Etter en liten pause på
brygga tok vi svært smale og sjamerende
Nordoddveien tilbake til fastlandet. Vi
passerte Arendal og Eydehavn før vi
svingte ut mot kysten til Flostaøye og Kil-
sund. Planen var å gjøre et lite stopp nede
i Tvedestrand, men her satt konserten til
Vassendgutane en effektiv stopper for
dette. Trygt tilbake på hotellet hadde dam-
ene “damemøte” med vin mens vi gutta
tømte Cognacflaska til formann Bruun.
Veldig hyggelig og morsomt ble det.

Hotell Lyngørporten var vår base på turen til Sørlandet. 

Sørlandsturen 2021

Besøk på Nes JernverkBesøk på Nes Jernverk

På vei til Nes JernverkPå vei til Nes Jernverk

Hotell Lyngørporten har en fantastisk beliggenhet. Mens damene hadde møte delte herrene en god flaske.

Guidet omvisning på Nes Jernverk
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Søndag morgen startet med morgenbad.
Litt friskt var det nok, men det ville ingen
innrømme. Etter frokost og utsjekk fra
hotellet hadde vi bestilt taxibåt fra hotellet
til Lyngør. Stedet er regnet som et av 
Europas best bevarte småsteder. 

Skippern på taxibåten kunne gjenfortelle
den dramatiske historien fra 6. juli 1812
da en 24 år gammel britisk kaptein på
marinefartøyet HMS Dictator i Lyngør
senket den Dansk-Norske stolthet, fre-
gatten Najaden. Den britiske skipperen,
med kallenavnet “Mad Jim” førte en diger
seilskute, 150 fot lang, 6 meter dyptgå-
ende og bestykket med 64 kanoner innen-
skjærs i særs urent farvann. Han førte
skuta rett på land så baugspydet spiddet et
hus. Fra 60 meters hold fyrte han av en
bredside med 32 kanoner og 4 tonn kanon-
kuler mot Najaden. Najaden var sjanseløs!
Den mistet umiddelbart hele riggen, tok
fyr, eksploderte og sank i løpet av et kort-
varig slag. Britene hadde gjenvunnet kon-
trollen over Kattegat og tilgangen til
Østersjøen. “Mad Jim” ble senere sterkt
religiøs og endte sine dager som bibel-
selger. 

Når vi skuet ut over det trange farvannet
fremstod det som sjømannskap av de
sjeldne å føre et så stort seilskip her. På
Lyngør er den gamle bebyggelsen godt 
bevart. Her bor det 60 fastboende. Stedet

har butikk, restaurant og er svært idyllisk.
Tilbake på fastlandet valgte vi samme vei
hjem som da vi ankom, bortsett fra at vi
kjørte om Herre i Bamble, Skien før vi
spiste middag på Kikut. Turen var vel-
lykket, været upåklagelig, veiene fine og
nylig asfalterte. Sist men ikke minst, tur-

Søndag sjekket vi ut av hotellet. MGen passet godt 
inn i miljøet ved Hotell Lyngørporten. 

Lyngør

Hvite hus og røde roser er et av Lyngørs varemerker. Utsikt til fjorden, hage med drivhus - vakkert. 

Kolonihage og MG går godt sammen.
Hva gjør en etter at
ungene er flyttet ut og
salg av hytte står for
døren og en selv sitter
i stor leilighet over 2
etasjer med stor hage.
Dette var Marit og mitt

sitt ståsted i 2005 da vi bestemte oss for å ta en
titt på byens kolonihager og tanken om en
mindre leilighet uten hage begynte å feste seg.
Det ble en parsell i Våland Kolonihage og ny
hytte på 28 kvadrat. Planlegging av vekster og
frukttrær fikk vi god tid til mens byggingen på-
gikk.Vi har lov å ha strøm og vedovn og kan
bruke hytten hele året. Vann får vi kun ha i
spring utenfor. Da tømmermenn og elektriker
gikk ut av porten for siste gang startet vi på
opparbeidelsen av parsellen med stor iver og
glød. Plen var det første vi gikk i gang med og
så innkjøp av frukttrær slik som eple og plom-
metrær. 

Vi hadde ikke noe erfaring med stell av frukt-
trær så her var det bare og melde seg på kurs.
En fin vår og tålig bra sommer fikk vi erfaring
med hva det ville si å ha kolonihage. Som pen-
sjonister fikk vi anledning til å bruke parsellen
så mye vi ville. Mye jobbing de første årene og
mer kos etter hvert. Besøk av familie og venner
er alltid hyggelig. Fordeling av arbeidsopp-
gaver er vi også blitt flinke til. Marit tar seg av
blomster og nyttevekster slik som salater, redd-
iker, asparges, persille, jordbær, sommer-

blomster, erterblomster og
sukkererter. Min oppgave er
for det meste å etterse hytten
med maling etc. samt klipp-
ing av plen, stell av frukttrær,
setting av poteter og hvitløk.

Det å ha en kolonihage betyr at en har menn-
esker tett på da parsellene ligger inntil hver-
andre med en hekk som skille. Pliktarbeid for
kolonihagen er også en del av opplegget, noe
som vi synes er veldig kjekt da vi har mulighet

til å bli kjent med flere enn
de som er rundt oss. Det er
også søndagsåpen kafe i se-
songen når hagen åpner 
1. april. 

Samtidig med anskaffelse av kolonihage kjøpte
jeg lille julaften 2005 MGen som ble sendt til
Kaugerud for helrenovering og som ble hentet i

Fredrikstad juli 2006. Som om det ikke var nok
solgte vi i Eiganesveien i 2009 og flyttet til lei-
lighet i Stokkaveien Terrasse samme høst. Både
kolonihage og veteranbil har vært bare positivt
i pensjonisttilværelsen og det er til å anbefale.

Trivelig med frukttrær og masse grønnsaker i hagen.

Tekst og foto: Arne K. Aanensen, Stavanger

MGB fra 1970 tar oss med på flotte turer.

Kolonihytte på 28 kvadrat er akkurat passe stor. 
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Uansett bilmerke eller motortype
kan vi gi motoren et langt og godt liv!

“Motorproblemer er til å grine av!”

nsker du en motor som
går stillere, lengere og
mer effektivt?

Å skifte til en syntetisk kvalitetsolje som
Royal Purple gir mange positive utslag.
Ønsker du å gi motoren “et langt liv” bør
du gjennomføre en proff motorbehandling.

PROFF MOTORBEHANDLING 1 - 4
1) Innvendig motorvask
Mineralolje etterlater avleiringer i motoren
som begrenser oljesirkulasjon i motorens
smøresystem. Det vil redusere kompresjo-
nen, øke oljeforbruket og forårsake mange
andre oljerelaterte problemer. 

QMI INNVENDIG MOTORVASK fjerner
avleiringer og rengjør motoren innvendig.
Den inneholder ingen aggressive stoffer
som kan angripe pakninger og tetninger. 

Fordeler: Konsentrert og vannbasert, inne-
holder ikke white-spirit eller diesel. Frigjør
fastlåste stempelringer og ventiler. Myk-
gjør gummipakningene og forbedrer olje-
sirkulasjonen til alle motordelene. Øker
effekten. Inneholder smøremidler. Fjerner
avleiringer fra ventilløftere. Motoren går
stillere og motorens liv forlenges.Innven-
dig motorvask vil klargjøre "problemmoto-
rer" for QMI MOTORBEHANDLINGEN.  

2) Motorbehandling med PTFE
QMI MOTORBEHANDLING er ikke en
oljetilsetning men en metallbehandling.
Den forandrer ikke oljens egenskaper. QMI
MOTORBEHANDLING legger et mikro-
tynt belegg av PTFE (Polytetrafluoreten)
på metallet. Friksjon og slitasje blir drama-
tisk redusert, samtidig som effekt, dreie-
moment og brukstid øker. QMI MOTOR-
BEHANDLINGEN har den ASTM 

godkjente test Sequence IIIE, som er aner-
kjent over hele verden, og er godkjent av
motorfabrikantene. Denne testen viser en
reduksjon av slitasje på hele 88% i forhold
til referanseoljen.

Fordeler: Redusert friksjon og slitasje.
Øker motorens levetid. Reduserer varme-
gang. Økt ytelse. Mindre reparasjoner.
Starter lettere. Mindre drivstoffforbruk.
Oljen varer lengre. QMI brukes i motorer
av alle størrelser, også to-taktere, fra mo-
torer på store skip, til små hobbyfly. Alle
opplever det samme; større effekt, mykere
gange, renere motor og færre problemer. 
QMI MOTORBEHANDLING holder i
min. 80.000 km.

3) Kvalitetsoljefilter
Oljefilter er noe vi gjerne bytter ved hvert
oljeskift, eller en gang i året. Men hva med
kvaliteten på oljefilteret?

4) Kvalitetsolje
Royal Purple syntetisk olje er den eneste
oljen som oppfyller alle de 12 viktigste 
oljeegenskapene. 

Her er noen fakta:

400% sterkere oljefilmstyrke - reduserer slitasje

300-500% større motstand mot  nedbrytning 
- øker oljen brukstid 

1.5 - 3.0% økte hestekrefter og moment

3 - 5% bedre drivstoffbesparelse enn andre 
"energisparende oljer"

Mer enn 20% reduksjon av skadelige eksosutslipp

Opp til 12% reduksjon i motorvarme

Separer ut fuktighet - beskytter mot rust/korrosjon

Profesjonelle motorbyggere og racingteam foretrek-
ker Royal Purple®Ø

Innv. motorvask Motorbehandling Kvalitetsoljefilter Kvalitetsolje

+                +                  +

QMI-serien: I tillegg til innvendig motorvask
og motorbehandling med PTFE finnes pro-
dukter for girbehandling med PTFE (også
automatkasse), radiatorrens, radiatorbehand-
ling og ikke minst lekkasjestopper - laget for
bruk i alle typer forbrenningsmotorer, 

automatkasser, girkasser, kardanger, servo-
styringer, hydraulisk utstyr, kompressorer,
pumper, propellsystemer og annet utstyr. 
QMI lekkasjestopper er blandbart med alle
typer oljer.

For mer informasjon, tester,
kundeerfaringer, forhandler-
oversikt m.m.

www.royalpurple.no
www.royalpurple.com
www.qmi.no

Can Import AS
Tlf.: 32 87 70 77
E-post:
johansenthor@gmail.com
Adr.: Papyrusfabrikken
Pb. 103, 3051 Mjøndalen

Et vanlig papiroljefilter til venstre og Royal Purple til
høyre. Oljefilterne fra Royal Purple filtrerer ned til 5
mikron, det vanlige er 15-20 mikron.

Thor Johansen i Can Import AS
forteller at produktene er blitt
veldig populære blant en rekke
bilentusiaster - også blant vete-
ranbileiere. Flere bilklubber
gjør felles innkjøp og arrange-
rer verkstedmøter hvor med-
lemmene gjennomfører PROFF
MOTORBEHANDLING på sine
biler.

Slik får du en motor som bare gleder seg til neste tur, 
men som også tåler å stå ubrukt gjennom en lang vinter. 
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Veil. kundepris levert Moss, lokale lev. kostnad kan tilkomme. Forbruk komb.: 18,6 kWt/100 km (WLTP).  CO2-utslipp 0 g/km. * Elektrisk rekkevidde 
avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Med forbehold om skrive - og trykkfeil.

MG har tatt Norge med storm og feirer 1 år i Norge 
sammen med 5000 kunder!

Mye bil for pengene! Leveringsklar  
el-SUV med rekkevidde på 263 km (WLTP)*. 
Med 7 års garanti. 

MG ZS EV fra 239.890,-
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E-post: post@classic-auto.no  |  Telefon: 99 40 52 52  |  Adresse: Øyenkilveien 22b, 1621 Gressvik
Følg oss på 
facebook

Vi leverer deler til:

         CLASSIC AUTO
MGTD

MGB

MGA

 www.classic-auto.no

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

Vinterlagring av bil og MC
Vi tilbyr vinterlagring av veteranbiler i tørr og
fin låve på Slitu, Indre Østfold.
Askimveien 557, 1859 Slitu (Samme sted som
“MG Hagen AS” flyttet til høsten 2020).
• 45 min fra Oslo.
• Daglig tilsyn.
• Skadedyrkontroll.
• Isolerte/uisolerte plasser.
• Vi tilbyr støvtrekk.

Priser biler inntil 5 meter:        
□ Vinter 1. oktober - 1. april     kr. 2.900,-
□ Hele året 1. oktober - 1. oktober       kr. 4.500,-
□ Vinterlagring isolert 10oC      kr. 5.900,-

Priser MC:
□ Vinter 1. oktober - 1. april     kr. 1.000,- 
□ Hele året 1. oktober - 1. oktober       kr. 1.500,- 
□ Vinterlagring isolert 10oC      kr. 1.900,-

Kontakt:
Ole Magnus Lillestrand

olilles@online.no
tlf. 95 13 00 63
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Nytt fra Styret i Norsk MG Klubb

Årsmøter fremover
Som tidligere omtalt ble det digitale års-
møtet også i år en suksess, i den forstand at
antallet avgitte stemmer, 51, er godt og vel
på samme nivå som det har vært ved tradi-
sjonelle årsmøter. En fordel med digitale
årsmøter er at klubben, og mange av med-
lemmene, sparer en god del penger.
Ulempen er at vi mister den sosiale kon-
takten og diskusjonene omkring saker som
vedrører klubben - enten dette er årsmøte-
saker eller ikke.

Styret er positivt innstilt til digitale års-
møter, men vil vurdere dette mer prinsipielt
fremover.

Styremøtereferater
Vedtak og styresaker som kan være av
alminnelig interesse for medlemmene med-
deles i denne spalten, Nytt fra styret. På den
måten blir de enkelt tilgjengelige for alle
klubbens medlemmer, uten at man trenger
gå inn bak passord på klubbens nettside.

I tillegg blir referatene lagt ut på nettsiden
www.nmgk.no under menypunktet Klubb-
dokumentasjon. Det er likevel slik at ikke
alt kan gjøres tilgjengelig for alle, enkelte
saker må unntas offentlighet. Det er heldig-
vis ikke mange, men det har vært et par
slike saker nylig. Styret legger derfor opp til
å ha to referater; ett som direkte beskriver
Styrets diskusjon og beslutninger inkl.
medlems-saker – og ett for offentlig publi-
sering UTEN medlems-saker.

Økonomi
Status for økonomien er at klubbens inn-
tekter har vært som budsjettert, mens utgift-
ene har vært noe lavere, bl.a. på grunn av
digitalt årsmøte.

StyreWeb
Klubbens IT-plattform er til dels usammen-
hengende og vanskelig oppdaterbar. Blant
annet er regnskapssystemet og medlemsre-
gisteret ikke koblet. Dette fører til mye
dobbeltarbeid. Styret har derfor besluttet å 

ta i bruk en del funksjoner i StyreWeb for å
forenkle dette. Det arbeides også med å se
på hvilke muligheter StyreWeb kan gi
fremover for andre deler av våre kommun-
ikasjonsflater.

Personvern – GDPR
Som alle er kjent med er det etter hvert inn-
ført ganske strenge regler for hvilke person-
lige opplysninger det er anledning til å
gjøre tilgjengelige, også i en klubb som vår.
GDPR – som står for General Data Pro-
tection Regulation – gjelder i alle europe-
iske land, og vi må forholde oss til det.

NMGKs registre inneholder veldig mye
verdifull informasjon til stor glede for
mange. Men det er altså nødvendig å 
begrense den åpne tilgangen for med-
lemmene.

Styret arbeider med å finne ut nøyaktig
hvor grensene går, slik at vi kan legge opp
klubbens databaser til størst mulig glede for
medlemmene, men uten å komme i konflikt
med loven om personvern.

“MG-damer på tur 2022”
Vi inviterer klubbens kvinnelige medlemmer til tur fred. 19. til søn. 21. august 2022

• Du kjører selv din MG eller blir med som co-driver
• Overnatting på TYRIFJORDEN HOTELL - 2 netter
• Lørdag blir det heldagstur til Blaafarveværket med omvisning og lunsj 

Meld din interesse (uten forpliktelse) og send mail innen 25. september til Laila:
laibjor@icloud.com

Oppgi: Navn, adresse, mobil og e-postadresse og om du ønsker å være driver eller co-driver.

Ideen til turen ble presentert under Norsk MG Treff i Halden i august og mange av MG-damene syntes dette var
en spennende ide - på tur uten mennene. De som ikke har kjørt MGen så mye har god tid til å trene fra mai til 
august neste år. 

Tyrifjorden Hotell - et trivelig hotell med 
fantastisk flott beliggenhet. 

Turkomiteen “under arbeid” på Fredriksten Hotel.
Fra Venstre: Anne Bakken Sandtveit, 

Laila Bjørhall og Karin Herwig. 

Blaafarveværket 
- kunst - kultur - butikker - opplevelser - 

Anne mob. 900 72 100
Laila mob. 932 33 334
Karin mob. 924 06 928

Norsk MG Klubb er en av de 152 kjøretøyklubbene som eier paraplyorganisasjonen LMK. LMK har inngått avtale
med StyrWeb og tilbyr eierklubbene, som Norsk MG Klubb, GRATIS StyrWeb med samtlige moduler! Dermed får
vi et nytt verktøy som vil forenkle og styrke klubbens arbeid og gi medlemmene mange nye og praktiske muligheter. 

I tillegg til de generelle funksjonene tilbyr StyreWeb bl.a. Kjøretøyregister med oversikt over medlemmenes biler,
bilder, eierskifte og historikk m.m.

www.styreweb.com

Medlemsregister
Brukervennlig og 
robust. Mer enn
5.000 foreninger 
har valgt StyreWeb!
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Norwegian Sports Car Rally 2021

Den som venter… Det ble Norwegian
Sportscar Rally i år! Syttifem forvent-
ningsfulle ekvipasjer møttes på Storefjell
høyfjellshotell. Stor gjensynsglede! Mange
gode bilvenner møttes for første gang på to
år. La oss håpe pandemien er bak oss nå,
slik at vi på nytt er inne i en årlig rutine.

Først må vi rette en takk til Tove, Roy og
Roy for å ha planlagt og gjennomført
NSCR 2021. Dette var nr. 27 i rekken av
vellykkede arrangementer. Rallyet samlet
142 deltakere fordelt på 75 ekvipasjer, noe
som bare er rundt ti færre enn i et ”norma-
lår”. Årets tur var komiteens og tidligere
deltakeres reprise-førstevalg blant 25 tidlig-
ere turer (2004-turen).

Kjøring gjennom Hallingdal i litt vekslende
vær gikk greit. Vi la inn overdriven, og
holdt nødvendig avstand til uværet som
kom fra syd. Etter en liten stopp på
Bromma, gikk turen videre gjennom Gol.
Da ble det tettere mellom MGene og andre
blankpussede ekvipasjer, alle på veg mot
Storefjell.

Sesongens første gjester
Fra Hallingdal til Storefjell Resort Hotel,
her som sesongens første gjester. Flagget
var heist til topps, og komitélederens bil ble
invitert inn i resepsjonen for å sette preg på
oppholdet. Kjørebeskrivelser, deltakerlister,
navneskilt og spesielt behagelige munnbind
med MG-grill til ”tenner” ble overlevert.

På hotellet fikk vi super service og opp-
merksomhet fra et godt motivert, smilende
personale. Det var samling på kvelden, med
visning av film fra 2019-rallyet, samt
gjennomgang av opplegg, og repetisjon av
Roys vovede historier. ”Nonne matematikk
og nonne logikk” fikk stor applaus.

Utålmodige deltakere
Avreise neste dag var planlagt i tidsrommet
09:15 – 09:45, men de fleste fyra opp kl.
09:05 og venta på startskuddet.

Fremdeles med regnet bak oss, fikk vi en
super tur over Golsfjellet på den berømte
Panoramaveien. Komiteen hadde bestukket
noen grunneiere slik at bommer sto åpne da
kortesjen passerte. Videre ned til Vestre
Slidre, Fagernes og med Beito som neste
mål. På vei opp til Beito stoppet jeg på en
bensinstasjon hvor det ble oppdaget at det
rant vann ut under bilen. Ikke bra. 

”Detta fikser vi!”
Da, som lyn fra klar himmel, sto han der -
rallymekaniker Kjell Arne: ”Detta fikser
vi!” Det var regulatoren for varmeapparatet
som var lekk, og det spruta varmt vann ned
på fordeleren. Men ved hjelp av en cola-
boks og en tilklippet pakning ble problemet
fiksa i en fei!

Valdresflye er alltid et fint skue, men det
var en skuffelse å se at Bygdin var tomt for
vann, med ferga liggende på land. 

Vakker natur
Lom var neste stopp, med en pizzabit og
forsøk på kjøp av boller hos “bakeren i
Lom”. Men køen var som alltid veldig lang,
så det prosjektet måtte gis opp. Så videre
mot Geiranger. Hvilket vakkert land. Blir jo
ikke lei av den vakre naturen vi tar som en
selvfølge. Grotli ble passert før vi omsider
kjørte forbi oppkjøringen til utsiktspunktet
Dalsnibba. Været var overskyet.

Geirangerveien, nedfarten til Geiranger, er
nesten som en kopi av Trollstigen, det ble
første test av bremsene, som bør være i
topp stand før man legger i vei. 

Nedkjøringen til Geiranger må vel kunne
sies å være et de vakreste utsiktpunktene på
hele turen.

Rask stopp på Beitostølen.

Tekst: Cecilie og Erling P. Qvale. Foto: Bidrag fra mange turdeltakere.

Første gjester: Storefjell hadde satt åpningsdatoen sin
for sesongen til starten av NSCR den 10. juni, 

og heist flagget til topps! 

På vei over Veldresflye. 

Valdresflye på glattisen. 
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Første gruppe siden 2019
Ikke mye å utsette på service og romkvalitet
på Union hotell heller. Vi var visst første
gruppe på hotellet siden 2019! Vi tok oss en
svømmetur i Spa-anlegget, med 27C i
vannet og servering på bassengkanten. 

Tok ”Rally” på alvor!
Neste dag bar det opp Ørnevegen, og her
ønsket jeg at jeg hadde servostyring. Fikk
litt lengre armer da. Ble forbikjørt av noen
aggressive deltakere som tok ordet ”rally”
på alvor… 

Videre ned til Eidsdal og ferge over fjorden
til Linge, og så ny oppstigning - nå mot
Trollstigen. Tror en og annen hollender har
fått seg en overraskelse på vei ned Troll-
stigen…

Bare tanken på å legge en vei her er jo litt
på «kanten». Men naturen er ubetalelig.
Synd at vi sjåfører stort sett bare får med
oss veien og bremselysene på bilen foran. 

Trollveggen
På nytt nede i lavlandet. At det finnes friske
mennesker som hopper i Trollveggen kan
man jo undre seg over, men vakkert er det,
og sikkert enda vakrere når du henger i en
fallskjerm på vei ned.

Vi kjører videre opp mot Dovrefjell og
Dombås i relativt bra vær, og passerer
Bjorli og Lesjaskogsvatnet på vei til
Dombås. I fordums dager skiftet man loko-
motiv på Dombås, noen store damploko-
motiver tok jobben med å dra togene opp
over fjellet.

Festmiddag
Så cruiser vi ned mot festmiddag på
Scandic Hafjell hotell. Festmiddagen gikk
sin gang, med takk til arrangementskom-
itéen og noen fine ord fra deltakerne Erling
Storm og Dag Morfelt.

Ny rallymekaniker
For øvrig var det hyggelig å se at Roger og
Reidun Øverli nå stiller som deltagere på
løpet etter å ha kjørt servicevogn i en år-
rekke.

Vi ønsker Kjell Arne Johansen velkommen
som arvtager i den viktige rollen.

For vår del avsluttet vi turen langs Mjøsas
vestside med lunsj på Eidsvoll verk,
sammen med Roy og Ise.

Takk til komiteen for en super tur med gode
venner og blanke biler. Vi sees om et år!

Norges beste utsikt: Helt oppunder mønet på Hotel Union.

I samme båt: Ferje fra Eidsdal til Linge.

Parkering på Storefjell. 

Parkering ved Hotel Union Geiranger. Sjarm. Natur. 
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Hva skjer i sentrene?
Oversikt over turer og møter finner du i kalenderen på: www.nmgk.no > Aktivitetskalender

Så går også denne sommeren mot slutten. Vi
har hittil kjørt 9 fellesturer og har ikke tenkt
å gi oss riktig ennå. 

Søndag 30. mai dro vi med 9 biler. Flott tur
med Bastøyfergen til Moss og Jeløya. Her
besøkte vi Rød Gård og tok lunsjen på
plenen ved Jeløy Radio. Hjemturen gikk via
Son og Oslofjordtunnelen.

Onsdag 9. juni. 12 biler startet fra Herstøm
ved Drammenselva gjennom Hokksund,
langs Fiskumvannet mot Kongsberg. Retur
via Fylkesvei 2754, en skikkelig fin “MG-
vei”. Kaffestopp på Sundhaugen i nydelig
aftensol.

Søndag 13. juni tok Anne Marie og Trond
oss med på sommerens lengste tur. Kongs-
berg, Bolkesjø, langs Tinnsjøen, forbi Gau-
stadtoppen og hjem via Sauland og Not-
odden. Lunsj på Mæl rasteplass ved Tinn-
sjøen. På vei hjem fikk Randi og Ola pro-
blemer med bensinpumpa i Aen, men NAF
stilte opp med førsteklasses hjelp med hjem-
transport for bilen og leiebil til fører og co-
driver. Ellers var det en strålende tur med 9
biler og ca. 25 mil. 

Onsdag 23. juni - St. Hansaften Tyrifjorden
rundt. 12 biler. Start fra Lierkroa via Sylling
og Skaret til Sundvollen. Herfra over Røyse
til Røsholmstranda, en flott badestrand helt i
nordenden av vannet. Vi tok kaffe og mat-
pause på plenen.

Onsdag 7. juli var det planlagt tur langs Eik-
eren til Eidfoss, men p.g.a av dårlig vær og
en fotballkamp mellom England og Dan-
mark så den ble kansellert.

Søndag 18. juli dro 6 biler til Eggedal på
piknik ved den gamle Eggedal Mølle.
Kjørte over til Krøderen på hjemveien.

Onsdag 21 ledet Berit og Per Roger oss på
tur gjennom Asker. Start fra Lierkroa til
Røyken - Heggedal - Sem Gjestegård til
Asker Museum og den flotte barokkhagen.

Onsdag 4. august dro vi til Frognerseteren
via Haslum, Røa og Kragstøtten hvor stedets
berømte eplekake ble behørig testet. 

Lørdag 14. august. Tur til Verdens Ende med
10 biler. I et forsøk på finne nye omveier
oppdaget vi at Holmestrandstunnelen var
stengt! Men vi kom da frem og hadde en

hyggelig piknik i fiskehavna. På hjemturen
måtte kalesjene for første gang tas i bruk
denne sesongen.

Vi har deltatt på Norsk MG Treff i Halden
og her hadde Buskerud flest deltagere med
19 biler. 

BUSKERUD
Av Per Brinchmann-Hansen   

Fergekø i Horten. Lunsj i hagen på Asker Museum. 

Kaffestopp på Sundhaugen - Fiskumvannet/Eikeren.

Soneren med Andersnatten. 

Frognerseterens eplekake er populær.

Randi og Ola fikk problemer med i Aen med full
stopp i bakkene opp fra Notodden. Men NAF stilte

opp med førsteklasses hjelp.  
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13/5 Kristi Himmelfartsdag inviterte vi til
MG-tur til Kolbjørnsviksjøen. 8 biler med
12 personer møtte på Esso Hafslund til tur i
kaldt mai vær. Vi kjørte om Varteig mot
Rakkestad og Degernes. Deretter riksvei
124 mot Aremark til avkjørsel til Kol-
bjørnsviksjøen. Kolbjørnsviksjøen ligger i
grenseområdet Rakkestad, Aremark og
Marker. Det er ryddet en fin raste- og bade-
plass der som vi tok kafferasten ved.    

2/6 kjørte vi tur til Elgåfossen i Enn-
ingdalen. Enningsdalselva med Elgåfossen
er grenseelv mot Sverige. Været var nyde-
lig etter en kald april og mai. 20 biler møtte
på Kiwi Risum i Halden for tur. Vi hadde
rasteplassen for oss selv når vi kom fram.
Veien til Sverige er fysisk stengt 300 meter
lengre fram. Denne gangen var det stor
vannføring i fossen, da vi var der i 2018 var
den helt tørr. Noen benyttet gangbrua over
elva og var i Sverige for første gang på over
et år.   

17/6 møtte 13 biler på Esso Hafslund for
tur til Dusa ved Grimsøy i Skjeberg.
Svingete småveier førte oss helt ned til
sjøkanten. Vi har ikke kjørt MG tur til
denne passen tidligere. Dette er en populær
badeplass, men kald vind holdt badegjest-
ene borte. Vi fant en plass i le og hygget oss
med medbragt kaffe og niste en times tid. 

En uke senere 23/6 kjørte vi ny tur. Denne
onsdag til Sandbekk Mølle. 9 biler møtte
ved Esso Hafslund. Sandbekk Mølle i 

Degernes er et tur mål vi stadig bruker,
men med litt forskjellig reisevei.

ØSTFOLD
Av Egil Hagen

Tre ganske forskjellige biler med hver sin sjarm. 

Esso Hafslund før avreise til Dusa.

Kafferast ved Kolbjørnsviksjøen.

Rasteplass nær grensen til Sverige. 

Dusa ved Grimsøy i Skjeberg.

Fremmøte på Esso Hafslund. 

Ved Sandbekk Mølle.
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Søndag 30. mai var koronaen noenlunde
under kontroll, og vi var i gang med turer
igjen - en måned senere enn vanlig. Da ble
det pikniktur med 13 biler til Nes kirke-
ruiner. Det er som navnet antyder et nes der
elvene Vorma og Glomma møtes. Ruinene
av kirken fra 1100-tallet er nydelige omgiv-
elser for medbragt lunsj i det fri. Flott tur
med Kjersti og Steinar i spissen.

Neste tur, lørdag 12. juni, gikk til et annet
Nes, denne gangen Nes lensemuseum!
Stopp underveis på Solbergfoss, før vi fort-
satte kjøreturen frem til museet. Her er det
faktisk et frilufts amfiteater, med første-
klasses utsikt både til elven og til bilene
våre. Fint opplegg ved Julie og John. Med-
bragt mat og drikke også denne gangen.

30. juni kjørte vi årets første onsdagstur,
med 16 biler i følge utover langs Nesodd-
ens solside, på vei mot Nesoddtangen og 
restaurant Signalen, der vi hadde booket
plass til alle på den solfylte terrassen. Det
var en uvanlig fin sommeraften. Så fint at
hundrevis av andre mennesker hadde fått
den samme ideen: Å dra til Signalen. Vi
fikk plass, men mat var det verre med. Kort
sagt: Det tok en time å få pizzaen. Men ell-
ers var det en veldig hyggelig kveld!

Lørdag 17. juli var sommeren fortsatt på
sitt beste, og Erling hadde lagt opp en her-
lig tur til Larkollen. Endestasjon var Lille
Café Larkollen, med stopp underveis på
Mosseporten og på en trivelig gårdsbutikk

og kattehotell - Bakkes kattehotell. Et godt
variert utvalg av biler, fra T-types via MGA
og MGB til RV8 og MGF, krydret med en
Morgan, en Austin-Healey, en MX5, en Z4
og en Triumph Herald. På Cafeen var det
god plass, og denne gangen kom maten
som den skulle.

Lørdag 7. august: Steinar og Kjersti var på
nytt turgeneraler, og denne gangen gikk
turen til Skarstad gartneri ikke så langt fra
Kongsvinger. 7 mil hver vei fra startstedet
på Olavsgaard, og en sjelden miks av biler
fra start: 3 MGA, 3 MGF/TF og en eneste
MGB! Noe mer normalt ble det etter hvert,
da to MGBer sluttet seg til.

Ingen sommer i Follo senter er komplett
uten en grilltur. Onsdag 11. august dro vi
16 biler på en fin liten kveldstur fra vårt 
vanlige startsted på YX Nygårdskrysset og

til Malmfrid i Vestby, der de første pølsene
allerede var klare ved ankomst. Enda en
nydelig sommerkveld, der den lave solen
gjorde MGene våre ekstra blanke. Takk til
Malmfrid, og til grillassistent Anne Kersti.

Av Tore Lie

FOLLO

Kveldssol i Vestby.

Stopp ved Bakkes kattehotell og gårdsbutikk på Larkollen. 

Piknik ved Nes kirkeruiner. 

Sommerkveld på Signalen, Nesoddtangen.

Pølsefest hos Malmfrid. 

Lunsj i amfiteater ved Nes lensemuseum. 

Lang lang rekke på årets første tur.
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2. juni - Karlsvika
Idylliske Karlsvika ligger nær Slagentangen
i Vestfold. 10 biler startet fra klubbens
samlingssted på Bokemoa. Vi kjørte i
samlet flokk kystveien via Melsomvik,
Tønsberg, Prestrødkilen, Husvik og Rings-
haugstanda. Vel framme var det bare å
finne fram campingstoler og medbragt niste
og praten gikk som vanlig livlig. Ekstra
hyggelig ble det da MG-entusiaster fra
Møre og Romsdal slo følge med oss. De
hadde akkurat kjøpt en MGA i Åsgård-
strand. 

30. juni - Norsk Motorhistorisk Senter 
på Burud  
Onsdag 30. juni la vi i vei til Drammen
Motorhistoriske Klubbs fantastiske senter
og museum på Burud i Buskerud. Med 9
biler kjørte vi fra Bokemoa via Bispeveien
til Gamle Eidsfoss, videre langs Eikeren,
Vestfossen til Burud. Det er rett og slett im-
ponerende hva Drammen Motorhistoriske
Klubb har fått til. Museet er en skikkelig
nostalgitrip tilbake til 60 tallet. Ikke bare
har de en flott samling biler, her er også en
helt tidsriktig møblert leilighet, en besinsta-
sjon og en kiosk. Du verden som tiden har
gått, objektene husket vi som om det var i
går!  

24. juli - Hurumlandet rundt
Hurumlandet ligger vakkert til mellom
Drammensfjorden og Oslofjorden. Vi kjørte
med 7 biler opp Bispeveien til Hoff i Vest-
fold. Derfra på en svingete og morsom vei
over Hanekleiva til Sande. Kysten sørover
fra Sande er vakker, det er strender, frodig
vegetasjon, fritidsbåter, badegjester og blått
hav hele veien til Svelvik. Her går Norges
korteste bilfergerute over til Verket på
Hurumlandet. Turen tar hele 5 minutter! Fra
Verket kjørte vi sydover på Hurumlandet og
stakk innom idylliske Holmsbu. Her var det
helt fullt av folk og biler så vi kjørte videre
uten å gjøre forsøk på å stoppe. Lunsj ble
inntatt i Tofte. Her fikk vi servert Norges
største rekesmørbrød på Kafé Lasse!
Ferden gikk videre nordover Hurumlandet
langs Oslofjordens vestbredd. Utsikten over
fjorden er fantastisk. Fra Sætre kjørte vi
vestover tilbake til Verket, ny fergetur før vi
kjørte hjem. En rundtur som anbefales.

15. august - grillkveld
I meget flotte omgivelser på gården til
Ragnhild og Jan Ellefsen stilte 25 med-
lemmer og 9 MGer til årets grillfest.
Vi startet med musserende velkomstdrikke i
lysthuset, fortsatte med gode samtaler og
grilling av medbrakt mat på terrassen etter-
fulgt av kake og kaffe pluss annen god
drikke. Videre sto senterleder, Finn Gunnar,
for kveldens Quiz som ga stort engasjement

og innsats med premier til vinnende lag og
trøstepremier til resten. Senere flyttet vi oss
ut til lysthuset hvor festlighetene fortsatte
med vaffelsteking. En meget vellykket grill-
fest i fint vær i flotte omgivelser, og en stor
takk til Ragnhild og Jan.

VESTFOLD
Av Anders Rasmussen

Svelvikferja - norges korteste tur - kun 5 minutter. 

Tur til Burud. 

Grillkveld på Auli gård. 

Lunsj på Kafé Lasse i Tofte.

Piknik i Karsvika.
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Den 6. juni arrangerte klubben en tur til
Helleland for å beskue den gamle Edselen
som var HM Kong Olavs gave til kronprins
Harald for 70 år siden, og som kan ha spilt
en rolle i forhold til at HM Dronning Sonja
ble dronning i Norge. Denne sjeldne bilen
er nå hos Arild Birkemo, som sammen med
Sirdalen veteranvognklubb ønsket oss vel-
komne med kaffe, vafler, hyggelig prat og
omvisning i Arilds bilsamling og private
museum. Bilen var plukket fra hverandre og
gjennomgikk en grundig restaureringspro-
sess. 12 biler med co-drivere deltok på
turen nedover Jæren og hjemover gjennom
Gloppedalen i nydelig sommervær. 

Den 21. juni deltok Bjørn Erik og under-
tegnede under Region Stavangers lansering
av prosjektet “Driven” - en promosjon av
Rogaland som turfylke for gamle og nye
biler, og en introduksjon av den nye bil-
banen til Motorcenter Norway i Hauge i
Dalane, som vi planlegger å besøke neste
år. Undertegnede har vært en av rådgiverne
i prosjektet. Klubben fikk gjenbesøk av tre
biler fra Sirdalen veteranvognlag påfølg-
ende tirsdag.

Sommertur til Voss: Årets store turbegiven-
het samlet 16 biler med co-drivere. Ferden
gikk langs E39 til Os, langs Samnanger-
fjorden, over Gullfjellet og E16 til Dale, og
gamlevegen over Bergsdalen til Voss.
Fleischers hotell på Voss tok godt vare på
oss fra torsdag 17. til søndag 19. juni, med
gode måltider i hyggelige omgivelser. 

Fredagen inneholdt en tur delvis på smale
bygdeveier, over Vikafjellet til Vangsnes, og
videre over til Balestrand på nordsiden av
fjorden. Kviknes hotell hadde forberedt en
ekstraordinær lunsj, og i den vakre Høy-
viksalen presenterte hotelleier Sigurd
Kvikne glimt fra hotellets historie og tiden
der keiser Wilhelm II var fast gjest med sitt
store reisefølge. På hjemveien svingte vi
oppom den imponerende Fridtjofstatuen på
Vangsnes. 

Lørdagens tur gikk igjen delvis på smale
bygdeveier over Vossestrand til Gudvangen
og videre ned til Undredal, et lite sted som
få har hørt om, men der lages det fantastisk
hvit og brun geitost av upasturisert melk.
En god lunsj ble inntatt på Stalheim turist-
hotell der vi ble mottatt av direktør Trygve
Dugstad og tre velkledde servitører som
serverte en meget velsmakende betasuppe
basert på lokale råvarer og en kopp kaffe i
Panoramasalongen. Her ville vi normalt
hatt en fantastisk utsikt over Nærøydalen,
men nå var det bare tåke å se. 

Måltidet ble etterfulgt av en artig omvis-
ning i en del av hotellets private museum
ved direktøren. 

Like før vi kom tilbake til Vossevangen
svingte vi inn på Smalahovetunet der nå-
værende eier, Geir Løne, gav oss en omvis-
ning og demonstrasjon av hvordan smala-
hove tilberedes før det går i gryten. Siste
post var vin, klubbens eget MG-øl og
spekemat fra Evanger servert i barndoms-
hjemmet til undertegnedes co-driver. Dagen
endte med en god hjortestek og historien
om Fleischers hotell, levende fremført av
Alette Hjelmeland, hotellets markedsan-
svarlige. 

Søndagen var det hjemreise der ferden gikk
ned den gamle veien i Skjervet og videre til
Kvandal, for så å følge utrolige “MG-veier”
vestover langs sørsiden av Hardanger-
fjorden gjennom Jondal, Torsnes,
Mauranger, Årsnes og frem til Rosendal
fjordhotell der en god lunsj ventet. 

Noen stoppet over der til neste dag, og
resten kjørte videre til Utåker, ferge til
Skånevik og hjem på E134 og E39. 
Bilene hadde da gått prikkfritt 800 km og
gjort fem fjelloverganger.

ROGALAND
Av Reidar J. Mykletun

MGene poserer foran Fleischers hotell på Voss. 

Stopp i Undredal. 

Arild Birkemo forteller om HM Kong Haralds Edsel.

Statuen av Fridtjof den frøkne var en gave fra den tyske
keiser Vilhelm II. Stauen på 22,5 meter ble avduket den

31. juli 1913 med både kong Haakon, statsminister
Michelsen og den tyske keiseren til stede. 

Fotostopp i Dalane. 

Gjengen samlet foran det gamle lensmannshuset som 
er Arilds private museum

Odd Smith lærer å svi smalahove på Smalahovetunet
mens Geir Løne instruerer. 
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Flere av aktivitetene på terminlisten ble av
naturlige årsaker kansellert, dessverre også
turen til Gaustablikk i juni som mange av
oss hadde sett fram til. 

Imidlertid fikk vi en flott tur over Brokke
Suleskard, den 30. mai. Sommeren var da
begynt og 25 grader på høyfjellet gjorde
hardt innhogg i brøytekantene. Vi fikk hilse
på Ole Petter Nielsen som var med på sitt
første treff i en flott MGC roadster. Jeg fikk
også skaffet meg en MGC roadster i mai
1969, Mineral blue, US modell.

AGDER
Av Jan Vidar Ødegaard 

Tur over Brokke Suleskard 30. mai i 25 grader.

Svært mange av senterets medlemmer, nærmere 30%, deltok på årets MG treff i Halden, 
en flott tur i strålende vær.

Tronåsen Rally
Fem biler fra klubben vår deltok i Tronåsen
Rally den 7. august - et arrangement som
går av stabelen hvert femte år og som i år
hadde påmeldt 350 biler, hvorav de eldste
var fra 1920-årene. Fra klubben vår dro tre
biler med co-drivere og en “følgebil” - en
MG TD, av sted allerede den 6. august og
hadde en fin tur langs Fv44 og Nordsjø-
veien til Flekkefjord og et vellykket opp-
hold på Grand hotell. Tronåsen Rally hadde
i år 40-årsjubileum og fulgte en delvis ny
løype på ca.14 mil gjennom det fantastiske
kystlandskapet vest for Flekkefjord,
gjennom Åna Sira og Jøssingfjorden, og
videre nordover mot Moi. På turen ble det
utdelt minneplakett til å montere på bilen,
og på Moi fikk alle en fin rød caps med
emblem. Neste etappe var selve Tronåsen, i
sin tid en del av den vestlandske hovedvei,
og de bratteste partiene har stigning på 1:4.
Alle våre biler klatret over fjellet uten pro-
blem, og tre av oss og mannskapet i “følge-
bilen” hadde en fin feiring med en utmerket
middag på Grand Hotell. Hjemturen på
søndag gikk langs Fv44 med en ekstra
sløyfe rundt den utrolige pittoreske Reke-
fjord vest for Sogndalstrand. Ingen av
klubbens biler hadde problem på turen.  

Individuelle langturer
Den fine sommeren på Vestlandet ga
mange muligheter for bruk av MGen. Flere
søndagsturer ble kjørt på forsommeren (se
MG-Magasinet nr. 2), selv om smittevern-
reglene begrenset antall deltakere og la gen-
erelt en demper på organiserte aktiviteter.
Mange av klubbmedlemmene kjørte indiv-
iduelle turer, og lengst kjørte nok Wenche
og Kjetil med sine nær 10.000 km, og
Sissel og Per Emil med sin eventyrlige reise
Stavanger - Vesterålen tur/retur. Så langt har
alle bilene fungert utmerket på alle turene,
takket være bevisste eiere, oppfølging av en
god verkstedgruppe, og god hjelp fra verk-
stedet Sele Auto om noe galt er på ferde. 

På Norsk MG-treff i Halden stilte senteret
med 9 biler med co-drivere. 

Godt med heiagjeng langs veien. 

Veien over Tronåsen, på grensa mellom Rogaland og Vest-Agder, ble bygd som en del av Den Vestlandske 
hovedveg. Den sto ferdig i 1844. Tronåsen var den vanskeligste strekningen på Den Vestlandske Hovedvei. 

Veien ble bygd for hestetransport, men selv med lett vogn eller karjol var det tungt for hesten. 
Tronåsen var i sin tid alle bilisters skrekk. Når T-Fordene og datidens busser kravlet seg oppover kneikene, og

enda mer når de slapp seg nedover bakken, satt både passasjerer og føreren temmelig skjelvne og kikket 
ut over det bratte landskapet. Et stadig tilbakevendende spørsmål var om bremsene ville holde.

Tronåsen var en vanskelig etappe under Rally Monte Carlo i 1931. 

350 biler var i år påmeldt til styrkeprøven Tronåsen Rally. Drivers og co-drivers klare til dyst.
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Nå vet vi fasiten: Årets Norwegian Sports
Car Rally ble en dundrende suksess. Det
var rart å møtes igjen i fullformat etter to
års pause, med en pandemi som så vidt
hadde sluppet taket - og snaut nok det. Litt
usikre i tilløpet var nok både arrangører og
mange deltakere. Men snart var vi i svevet,
med god oppdrift, og kunne senke skuldr-
ene. Vi hadde truffet hoppkanten godt. Alle
de brede smilene underveis, og positive til-
bakemeldingene etterpå, bekreftet at dette
var noe deltakerne satte høyt. Tilfredse var
også hotellene, som flagget da vi kom!

Artikkel fra turen, den 27. i rekken, finner
du på sidene 20-21, så vi sier ikke mer -
bare konstaterer at vi gjorde et riktig valg,
og at vi nå er i gang igjen!

Den tradisjonelle juni-turen til Sætre i
Hurum ble også årets første i senteret. Det
ble en svært fin kjøretur langs Asker-landet
i kveldssolen for de rundt 20 som var med,
og et veldig hyggelig lag på Cæsars Café og
Pizzabar. 

At bare omtrent halvparten så mange deltok
på koseturen fra Fornebu via småveier til
Frognerseteren i begynnelsen av juli, får vi
skrive på feriekontoen. Hyggelig var det at
medlem nr. 2, Glenn Gulbrandsen, som
ikke har vært med på mange år, dukket opp
- og at Olav Omtveit var med på sitt første
klubbarrangement. 

Den første onsdagen i august hadde seks
ekvipasjer med 12 deltakere en veldig
hyggelig kjøring med bespisning i Drøbak.
Ulf-Arvid Mejlænder hadde sin første
klubbtur, med nykjøpt MGB GT.

OSLO
Av Roy Thorvaldsen

Høstsesongen i gang: 
Mange ville til Drøbak i finværet.

Hyggekjøring: 
På småveier fra Fornebu til Frognerseteren.

Æresparkering: Mottatt som grever på 
Hotel Union i Geiranger.

Ferie i by’n: En glad gjeng på onsdagstur.

Jentevennlig senter: 
Babette og Kristine.
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NYTT FRA LMK
LMK og Norsk Motorveteran.
I junutgaven av MG Magasinet kunne du
lese om det nye samarbeidet mellom LMK
og Norsk Motorveteran (NMV) hvor LMK
får fast spalteplass i hver utgave. Vi gjen-
gir stoff fra “LMKs hjørne” her i MG-
klubbens medlemsblad. 

Her er stoff fra “LMKs hjørne”: NMV i juni:
I denne utgaven av Norsk Motor Veteran ligger
LMKs sikkerhetsbrosjyre vedlagt.  Brosjyren
er et produkt vi er meget stolte av, og dette er
også blant årets storsatsninger fra LMK. Inter-
essen for denne brosjyren har hittil vært enorm,
og opplagstallet er nå på formidable 70.000.
Hensikten er at dette skal bli en informasjon
som skal nå ut til alle LMKs medlemmer – det
vil si hvert enkelt medlem i våre 152 tilsluttede
klubber. Også andre kjøretøy-organisasjoner,
politikere og offentlige etater er blant mål-
gruppen, nettopp for å lære vår organisasjon og
kjenne. Derfor distribueres denne gjennom
Norsk Motor Veteran og forhåpentligvis i samt-
lige klubb blader blant våre medlemsklubber.

Bakgrunnen for denne brosjyren har utspring i
en tragisk ulykke utenfor Rjukan høsten 2018.
Her mistet fem mennesker livet i en veteranbil,
som følge av teknisk svikt i de bratte bakkene
ned fra Gaustatoppen. Medieinteressen om-
kring denne saken var stor, og LMK fulgte pro-
sessen med granskningen av ulykken tett
gjennom en rekke møter med blant annet Stat-
ens Havarikommisjon for Transport (SHT),
Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.
Dette resulterte i en omfattende rapport fra
SHT hvor hovedkonklusjonen var svikt i
bremser grunnet mangelfullt vedlikehold. I rap-
porten ble det også pekt på mer menneskelige
faktorer som betjening og girvalg, noe som tro-
lig har forsterket behovet for bruk av bremsene
– hvor den tekniske tilstanden allerede før
kjøreturen var på bristepunktet. 

Avisoppslagene etter ulykken la stort fokus på
at ulykkesbilen var en veteranbil. Noen journal-
ister gikk langt i å antyde at gamle biler burde
forbys, siden disse representerte en betydelig
sikkerhetsrisiko. Telefonen på LMK-kontoret
var i noen dager «rødglødende», og enkelte
journalister trodde nok nærmest at de hadde
gjort «årets scoop» når de avdekket at det ikke
var krav til blant annet sikkerhetsbelter på en
veteranbil før 1971. Noen inngående forståelse
av lovverk, forskrifter og tekniske krav samt
Grunnlovens prinsipper omkring at endringer
ikke skal gis tilbakevirkende kraft – ble fakta-
basert informasjon for døve ører. Det faktum at
veterankjøretøy nærmest er ikke-eksiterende i
ulykkes-sammenhenger hvor liv går tapt, passet
heller ikke inn som et motargument i den
tabloide iveren etter dramatiske overskrifter.
Fem liv tapt – er fem for mange. Vi har ingen å
miste, og vår lidenskap og hobby skal være til
glede for oss og dem vi møter. Vi ønsker alt
annet enn å koples til noe negativt, fremstilt
nærmest som en lovløs gruppe som ikke tar
samfunnsansvar. Offentlige etater pekte på oss,
og vi ble stilt spørsmålet: «Hva tenker dere å
gjøre med situasjonen?». Disse fem mennesk-
ene var en del av vår bevegelse – klubbtilknyt-
ning eller ikke – og vi må derfor stå frem og
treffe nødvendige tiltak. Her hadde LMK en
jobb å gjøre!

Kunnskap er vel og bra. Derimot blir den
verdiløs om vi ikke klarer å plassere den inn i
en sammenheng eller makter å overføre teori til
praksis. Selv om mange av oss vet hvordan reg-
elverk, krav og teknikk forholder seg, er det
enkelte ting som ikke kan repeteres mange nok
ganger. Vi opplever også at mange nye aktører,
som kjøper seg et eldre og kanskje ferdigre-
staurert kjøretøy, ikke lenger har like store
ferdigheter til å reparere dette selv. Når en 
reduksjon av den generelle kompetansen
sammenfaller med at frekvensen på Periodisk
Kjøretøykontroll (PKK/EU-kontroll) helt eller
delvis bortfaller på de eldste kjøretøyene, blir
behovet for nye løsninger enda større. Ansvaret
blir nå også helt og holdent ditt, som eier av
nettopp et kjøretøy i overnevnte kategori. Her
kan man ikke klandre noen andre enn seg selv
dersom kjøretøyet ikke holder ønsket teknisk
standard. 

Og ansvaret er betydelig, noe lovverket be-
krefter. Det er også en fullstendig misforståelse
at lite bruk nødvendigvis reduserer behovet for
vedlikehold. Vi ser ofte at ting som brukes lite
får feil på nettopp livsnødvendige komponenter
som bremser. Rjukan-ulykken vil bli husket.
Slik ting ser ut nå, representerer dette langt på
vei et paradigmeskifte i måten vi tenker på om-
kring sikkerhet og vedlikehold av veterankjøre-
tøy. Vi i LMK har opplevd interesse for saken i
FIVA og blant våre søsterorganisasjoner i de
nordiske landene. Det er også vårt mål i LMK
at de fem omkomne i 2018 ikke døde forgjeves,
men har bidratt til å bli en vekker for andre og
vil redde utallige liv i årene fremover. LMK
jobber for at vi fortsatt kan bruke våre motor-
historiske kjøretøy på vanlig offentlig vei, og
derfor blir det ekstra viktig at vi opptrer på en
slik måte at dette fortsatt blir mulig. 

Eldre kjøretøy er en sann glede for oss og
andre. Vi skaper et positivt innslag på veien, og
det er nesten umulig ikke å like det man ser når
blankpussede klenodier kommer kjørende. De
to siste års 17. mai-feiringer har vært et lev-
ende eksempel på dette. Derfor er det også
viktig at LMK som organisasjon for motor-
historiskekjøretøy, synliggjør hvem vi er og
hvilke holdninger vi står for.

Responsen fra klubbmiljøet har også vært
meget god. Mange klubber har iverksatt egne
tiltak, som kurs og teknisk sjekk hos lokale
verksteder. Vi opplever derfor nå en nasjonal
dugnad hvor sikkerhet har blitt satt i høysetet
hos samtlige av våre klubber. LMKs målsetting
er at vi fra sentralt hold bidrar til en økt kom-
petanse og fokus på sikkerhet og lovpålagt an-
svar. Med gode og løpende rutiner vil ikke
dette by på noen større utfordringer. Derfor har
vi også utviklet en egen sjekkliste knyttet til de
viktigste forholdene vår og høst. Her vil jeg
også benytte anledningen til å rette en stor takk
til Claus Lund i Norsk Morgan Klubb, som har
gitt svært god bistand under skrivingen med
brosjyren.

Arbeidet med brosjyren har også fått to tunge
aktører på banen – NAF og Viking Kontroll.
Her kan man nå få tatt en frivillig veteran-
biltest, nettopp for å få en uhildet vurdering av
den tekniske tilstanden. Testresultatet blir
mellom deg som eier og NAF/Viking Kontroll,
men gir en god oversikt over nødvendige ut-
bedringer på kort og lengre sikt. Dette gjør det

mulig for alle å kunne eie og bruke et motor-
historisk kjøretøy - uavhengig av egen kompet-
anse.  Vi går nå inn i den mest travle sesongen
for motorhistoriske kjøretøy. Vi håper at bro-
sjyren kan gi deg nødvendig repetisjon eller
kanskje noe ny kunnskap - slik at vi kan bidra
til å sikre fremtiden og etterveksten av egen 
bevegelse. 

Stein Christian Husby,
Generalsekretær LMK

& &

LMKs formål og mandat
LMK er en paraplyorganisasjon for norske
kjøretøyklubber med motorhistorisk inter-
essefelt. 152 bilklubber er med og represen-
terer over 50.000 medlemmer.

Forbundets vedtektsfestede formål er:
LMK er en ideell sammenslutning uten par-
tipolitiske eller økonomiske interesser. LMK
skal i en kulturbevarende ånd fremme sam-
arbeid og enhetlig holdning i saker av mot-
orhistorisk interesse. LMK skal fremme
bevaring av, forståelse for og kunnskap om
motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på
kjøretøy som er 30 år og eldre. 

Forbundets virksomhet er:
LMK skal nasjonalt og internasjonalt
fremme enhetlig opptreden og samarbeid i
saker av motorhistorisk interesse som angår
motorkjøretøy nevnt under formål. 

Forbundet skal ivareta medlemsklubbenes
felles interesse ved å:
• verne om og utvikle samhørighet mellom
medlemmene og ivareta dette ved samarbeid
med offentlig myndigheter og institusjoner.
• fungere som serviceorgan for medlems-
klubbene, samt bistå med råd og veiledning i
forbindelse med virksomheten.
• samarbeide med nasjonale og internasjon-
ale organisasjoner som driver med tilsvar-
ende virksomhet.

LMK har sluttet seg til den internasjonale
definisjon av motorhistorisk kjøretøy:
“Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart
mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer
enn 30 år siden, vedlikeholdt i historisk kor-
rekt tilstand og ivaretatt av en person eller
organisasjon som har kjøretøyet for dets
tekniske interesse og som ikke benytter det
til daglig transport, et kjøretøy som kan få
tildelt et FIVA-identitetskort.”

LMK utøver et nordisk samarbeide gjennom
Nordisk Motorhistorisk Forbund (NMF) og i
verden forøvrig gjennom Fédération In-
ternationale des Véhicules Anciens (FIVA).
Dette samarbeidet er særlig viktig da felles
regler innen EU-området kan få vidtrekk-
ende følger for vårt interesseområde.

Stein Christian Husby, Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b, 0157 OSLO
Tlf. 22 41 39 00   Mob: 465 08 165
E-post:  stein.christian@lmk.no

post@lmk.no

If Forsikring

Telefon 21 49 50 37 
(Ifs LMK Gruppe)

www.if.no



S E N T E R L E D E R E
Agder senter
Jan Vidar Ødegaard
Mobil: 992 33 512
nmgkagder@nmgk.no

Bergen senter
Peter Skarsjø
Mobil: 990 03 315
nmgkbergen@nmgk.no

Buskerud senter
Per Brinchmann-Hansen 
Mobil: 995 68 454
nmgkbuskerud@nmgk.no

Follo senter
Tore Lie
Mobil: 901 40 658
nmgkfollo@nmgk.no

Midt-Norge senter
Petter Nessimo
Mobil: 928 98 041
nmgkmidtnorge@nmgk.no

Oslo senter 
Roy Thorvaldsen
Mobil: 968 63 097
nmgkoslo@nmgk.no

Rogaland senter
Bjørn Erik Vesterås   
Mobil: 975 47 036
nmgkrogaland@nmgk.no

Vestfold senter
Finn Gunnar Bruun   
Mobil: 907 37 892
nmgkvestfold@nmgk.no

Østfold senter
Egil Hagen  
Mobil: 977 57 215
nmgkoestfold@nmgk.no

Molde senter
NY senterleder søkes

K O N TA K T P E R S O N E R
MG-Innlandet/Øvre Østlandet 
NY kontaktperson søkes

Ålesund
Randi Asbjørnsen
Mobil: 915 31 313
randi.asbjornsen@hotmail.no

MG Nord Hammerfest
Odd Enevold
Mobil: 926 58 475
odd@advokatenevold.no

K O N TA K T P E R S O N E R
R E G I S T E R N E
MG før 1936
Olav Sommerin 
Mobil: 952 55 422
nmgkmmm@nmgk.no

MG 1936 - 1955
NY kontaktperson søkes
Ola Thygesen 
Mobil: 924 04 540
nmgktregister@nmgk.no

MGA, ZA, ZB, Mk III,
Mk IV Magnette og TwinCam
Halvor Asland 
Mobil: 915 91 720
nmgkmga@nmgk.no

MGB, MGC og MGB V8
Truls Sundt
Mobil: 907 77 615
nmgkmgb@nmgk.no

Moderne Midget
NY kontaktperson søkes
Tore Lie
Mobil: 901 40 658
nmgkmidget@nmgk.no

MGF/TF
John Paulsen   
Mobil: 902 88 566
nmgkmgf@nmgk.no

Elektrisk MG
Hans Løvdahl 
Mobil: 909 50 969
nmgkelmg@nmgk.no

Tom Staavi Ringstadbekkveien 32 1358 Jar
Leif Frode Svendsen Kvartnesvegen 20 4276 Veavågen
John Ødegård Lønnerudveien 17 3030 Drammen
Per Murtnes Granittveien 21 1890 Rakkestad
Lorentz Torleif Nordberg Oluf Melvoldsgate 46 2318 Hamar
Kim Lyngholm Lysneveien 25 1423 Ski
Endre Furnes Bregnevegen 1 6011 Ålesund
Åge Eikeland Michael Krohns gate 47 5057 Bergen
Ulf-Arvid Mejlænder Bygdøy Allé 81 A 0268 Oslo
Egil Rønning Helvik v180 4560 Vanse
Erik Helge Dahl Hektnerhagan 131 2008 Fjerdingby
Aud Wessel Floraveien 1 3060 Svelvik
Morten Solem Kløverveien 4E 3929 Porsgrunn
Lajla Margrethe Jensen Tjomsland, Normannsgata 34 D 0655 Oslo
Øystein Vik Kringsjåvegen 6 7032 Trondheim
Trond Andersen Askvollvegen 470 6980 Askvoll
Olav Omtveit Åsløkkveien 46b 1396 Billingstad
Sissel Johnsen Lie Bekkelagsveien 16 A 1177 Oslo
Espen Raggan Skogveien 103 1356 Bekkestua
Morten Quist-Hanssen Sirius 27 2315 Hamar
Finn Erik Rosenberg Bregneveien 3 1890 Rakkestad
Jarl Melby Henrik Sørensens vei 43 1065 Oslo
Bjørn-Anders Haverstad Nybrottvegen 1 A 1423 Ski
Stian Leknes Overlege Bratts veg 19 7026 Trondheim
Pål Haremo Nedre Åsvei 26 1341 Slependen
Per Arne Bjørklund Kauffeldtsvei 2 2819 Gjøvik
Håvard Trolldalen Søbyveien 23 3178 Våle
Leif Feiring Granholtet 98 1412 Sofiemyr
Sigmund Juliussen Bjørkåshøgda 27 8540 Ballangen
Hege Strand Solveig Abrahamsens V 26 7054 Ranheim
Viggo Elster Askeladdveien 24 0851 Oslo
Ole Harald Hoel Brulyvegen 21 2849 Kapp
Eystein Hanssen Bernt Knudsens vei 57 C 1152 Oslo
Svenn Andre Nedberg Grøsland, Bingsveien 141 3330 Skotselv
Jonas Haltia Oscars Gate 60 0256 Oslo
Kirsten Marie Klepmo Prestegårdsveien 26, 4371 Egersund
Siri Ree Olavegen 8 4352 Klepp Stasjon
Ann-Elein Smith Roaldsøyveien 94B 4085 Hundvåg
Hans Gløtvold Vollveien 12 2443 Drevsjø

Vi ønsker nye medlemmer 
velkommen i Norsk MG Klubb!
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Din co-driver fortjener vel et familiemedlemskap?
Kun kr. 150,- pr. år

Familiemedlemskap gir samme rettigheter som et hovedmedlem, 
men mottar ikke eget MG Magasin.

Innmelding etter 1. september gjelder kontingenten 
ut dette året og hele neste år
Meld inn på: www.nmgk.no

Eller send e-post til Truls Sundt med:
Familiemedlemmets navn, 

e-postadresse og fødselsår og 
hovedmedlemmets navn  
E-post: sundt@online.no

Mob. 90777615

Spør din senter-
leder etter folderen!

Den første folderen
lagde jeg for
klubben i 2009, og
den siste i 2016
som er trykket i
mange tusen 
eksemplarer hvor
senterne fikk 250
stk. foldere hver.

Ser du en MG park-
ert som for deg er
ukjent - legg fold-
eren i bilen.
Kanskje et nytt
medlem?

Red.

Har du MG-folderen i bilene dine?



LIER TRAKTOR

ØVRE EIKERVEI 75 • TLF 32 21 81 81 • post@liertraktor.no

VI GJØR DIN VETERANBIL MER MILJØVENNLIG:
Vi har over 20 års erfaring med salg og montering av

M A G N E T I Z E R  M I L J Ø M A G N E T E R
• REDUSERER UTSLIPP MED OVER 50%

• 5 - 6 % EFFEKTØKNING
• 8 - 10 % DRIVSTOFFBESPARELSE
Priseks.: MGB 2 forgassere kr. 3.840 + mva. Mont. ca. kr. 500 + mva. 

WWW.LIER-TRAKTOR.NO

VERKSTED  -  SERVICE
SPESIALIST PÅ GAMLE BILER
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Hotellet for 
Bilentusiastar

PERLA VED SOGNEFJORDEN
Tlf. 57 69 42 00   www.kviknes.no

Park Inn by Radisson 
Haugesund Airport

Helganesvegen 24, 4262 Avaldsnes  •  Tlf. 52 86 10 90

info.haugesund@parkinn.com  •  www.radissonhotels.com

TRE EKTE 
KLASSIKERE!

www.autoglym.no •     www.krefting.no

VASK - POLÉR - BESKYTT



Returadresse:
Norsk MG Klubb
c/o Truls Sundt
Bendixens vei 63
5067 Bergen

Norsk MG Klubb er tilsluttet MGCC - MG Car Club i England og                  LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

www.nmgk.no

Vassumløpet 2021
Foto fra Vassumløpet: Bjørn Lahus

Det årlige bakkeløpet i regi av Norsk Veteranvogn Klubb ble i år 
arrangert 29. august. Av de 27 startende bilene var det kun 1 MG og
det var Hans Hernæs fra Bærum i MG M-type Midget 1929 modell.
Bilen er 92 år og Hans fylte i år 90! Vi gratulerer. 

Motor 4 sylindret 847 cm3, 20 hk., girkasse 3 trinns usynkronisert,
lengde 325 cm, bredde 125 cm, egenvekt 450 kg., Bilen ble solgt ny
i Norge i 1929 til en pris av kr. 2650,- og registret 16/5-1929 på 
C-5253 på urmaker Johan Lie, Bekkelagsveien 14, Oslo.  

Vi takker vårt Æresmedlem Bård Nielsen for bildene han har
sendt oss, bilder som er godkjent for gjengivelse i MG Magasinet
både av fotograf og “driver”. 

Bård var aktiv i Norsk forening for Veteran-Bakkeløp og deltok
også i år i Vassumløpet, dog ikke med sin MG TD som han har
kjørt mange løp med. Bakkeløp på Finnskogen og andre løp og
ferdighetskjøring var vanlig i MG-klubben tidligere, men inter-
essen er i dag ganske laber. (se Jubileumsutgaven av medlemsbladet 
nr. 3-2020 side 28-29) Redaktøren


